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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

PROCESSO N°:

2356-32.2018.811.0041 – CÓDIGO 1281867

REQUERENTE:

 DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

ADVOGADO:

 FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB/MT 6.848

 FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB/MT 12.678-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da 

Portaria nº 009/2018-DF (fls. 248) em desfavor de M. H. R. L. – OFICIAL DE 

REGISTRO DO 5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ-MT em 

razão de irregularidades apontadas no reconhecimento de firmas, 

averbações e recolhimento de imposto municipal na matrícula do imóvel nº 

84.474.

 Constou da notícia que a Serventia efetivou as averbações nº 17, 18, 19, 

28, 29, 30, 31 e 32 na matrícula nº 84.474 cujos contratos apresentavam 

ilegitimidade de partes e ausencia de recolhimento do ITBI, pretendendo o 

cancelamento dessas averbações.

Intimada a Tabeliã apresentou a defesa encartada às fls. 255/595 no 

sentido de que não haveria obrigação da Oficial de Registro conferir se o 

contrato fora subscrito por quem possui poderes para alienar e que sua 

obrigação esteve limitada a averbar o contrato bem como que o ITBI devem 

ser verificados no ato do registro.

 Em seguida foi analisado o pedido de urgência realizado na denuncia 

inicial, eis que fundado em prejuízos ao reclamante diante da 

impossibilidade de comercialização dos imóveis averbados irregularmente.

 Desse modo, após análise de todos os atos averbados na matrícula nº 

84.474 e seus respectivos documentos, foi determinado à Oficial de 

Registro regularizar as assinaturas dos Contratos de Compromisso de 

Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças 

averbados sob. nº 14, 15, 16, 20, 21 e 22 e cancelar imediatamente as 

averbações nº 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31 e 32, conforme os fundamentos 

expostos na decisão de fls. 596/598.

 Às fls. 601v e 681/810 a Serventia informou e comprovou o cumprimento 

de todas as determinações.

 Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. DECIDO.

Conforme acima narrado o pedido principal ocorreu para o cancelamento 

das averbações em decorrencia das irregularidades das firmas 

reconhecidas nos contratos averbados pelo Cartório do 5º Ofício.

Constatada as irregularidades nas firmas reconhecidas na modalidade 

diversa da prevista legalmente e em nome de sócio sem poderes para 

administrar a construtora, em desconformidade ao Contrato Social 

arquivado junto a matrícula do imóvel, foram tomadas as providências para 

a regularização e cancelamentos das averbações.

A depeito do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI) não se 

verificou irregularidades, porquanto só admite a incidência do mencionado 

tributo municipal quando da transferência efetiva da propriedade cuja 

ocorrência se dá no ato do registro, consoante jurisprudência pacífica do 

Supremo Tribunal Federal.

Logo, sanada as irregularidades em relação a legalidade dos atos 

efetivados pela Serventia resta a apreciação acerca da infração 

disciplinar cometida.

 Partindo-se da premissa de que é obrigação da Oficial de Registro 

conferir os requisitos de validade dos contratos de compromisso de 

compra e venda de imóveis para dar ensejo as averbações, tendo em 

vista os direitos reais que nascem com a averbação (art. 1225 do Código 

Civil), a não observância aos requisitos combinado com os prejuízos 

decorrentes das irregularidades praticadas impõem aplicação de 

penalidade disciplinar.

A despeito das penalidades a Lei 8.935/94 dispõem que:

Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas 

infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

seguintes penas:

I - repreensão;

II - multa;

III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta;

IV - perda da delegação.

Art. 33. As penas serão aplicadas:

 I - a de repreensão, no caso de falta leve;

II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure 

falta mais grave;

III - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres 

ou de falta grave.

Art. 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, 

independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato.

 Assim, ponderando-se as penalidades previstas em cotejo ao 

cumprimento pela Oficial de Registro de todas as determinações 

expedidas pelo juiz corregedor permanente, a pena de repreensão atende 

a finalidade de conferir atenção aos requisitos legais aos atos de 

averbação.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o presente Processo Administrativo 

Disciplinar em desfavor de M. H. R. L. – OFICIAL DE REGISTRO DO 5º 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ-MT para, com fundamento 

no art. 32, I, da Lei 8.935/94, aplicar a penalidade de REPREENSÃO em 

face da não observância ao requisitos formais para averbação, tais como 

agente capaz para assinatura dos contratos de compromissos de compra 

e venda; reconhecimentos de firmas diversos da forma por autenticidade 

(art. 469, CNGCE), bem como pelos conflitos instaurados entre os 

terceiros prejudicados.

 Encaminhe-se cópia desta decisão à Corregedoria-Geral da Justiça e a 

Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Transitado em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se.

 Cuiabá, 19 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 322/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2016, pela Gestora Administrativa II Aurecy Ferreira 

Anzil de Morais, do(a) Central de Administração - Comarca da Capital - 

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

0716139-73.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARTA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, 

matrícula nº. 4556, Técnico Judiciário, lotado(a) na Central de Distribuição - 

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

Gestor Administrativo II, no período de 16/07/2018 a 25/07/2018 (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. 323/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Administrativo 3 Júlio Callejas, 

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

consta do expediente CIA nº. 0716313-82.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) LAURA FERREIRA DE SOUZA, matrícula nº. 

8649, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - Comarca 

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

Administrativo 3, no período de 09/07/2018 a 23/07/2018 (férias).
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Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

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

Cuiabá, 21 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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, 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010639-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA RODRIGUES OAB - PR27497 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FERREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Termo De Audiência De Instrução Processo PJe Nº 

1010639-27.2018.8.11.0041 Aos 05 dias do mês de junho do ano de 2018, 

às 15:00 horas, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, no Fórum Cível, 

onde presentes se encontravam a Exma. Srª. Drª. Anglizey Solivan de 

Oliveira, MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível (gabinete I) e eu, a quem a 

MMª. Juíza determinou que após as formalidades de estilo, levasse a 

público o pregão na Audiência de Instrução nos autos da Ação De 

Indenização Decorrente De Ato Ilicito c/c Tutela Antecipada que Donizete 

Ferreira Da Rocha promove contra Brasil Telecom S.A. Feito o pregão foi 

certificada a presença da advogada da requerida a Dra. Cristiane de 

Almeida Coutinho, e de seu preposto o sr. Felipe Lucas Ferreira da Cruz. 

Aberta a audiência. Não foi possível a inquirição das testemunhas. A 

advogada da requerida pediu prazo para juntada de substabelecimento. A 

seguir, a MMª. Juíza de Direito proferiu a seguinte Deliberação: I- Defiro o 

prazo de 05 dias úteis para juntada de substabelecimento pela requerida. 

II- Considerando que não há nos autos informações quanto à intimação 

das testemunhas a serem inquiridas, determino que o sr. Gestor Judiciário 

aguarde o retorno dos A.R(s), promovendo sua posterior juntada aos 

autos e remessa do processo à conclusão para deliberações. Nada mais. 

Cumpra-se. Eu, RAM, o digitei. Anglizey Solivan de Oliveira Juíza de Direito 

Cristiane De Almeida Coutinho Advogada da Requerida Felipe Lucas 

Ferreira Da Cruz Preposto da requerida
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Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1017003-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR)

HOTEIS GLOBAL S/A (AUTOR)

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA (AUTOR)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB - MT16394/O (ADVOGADO)

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187/O 

(ADVOGADO)

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES/INTERESSADOS (RÉU)

 

Processo eletrônico n. 1017003-15.2018.8.11.0041. Vistos. Cuida-se de 

pedido de Recuperação Judicial formulado por Engeglobal Construções 

Ltda. e outras, distribuído em 18/06/2018 e na mesma data recebido pelo 

Gabinete I desta Vara Especializada. Ontem, 19/06/2018, a douta 

magistrada que jurisdiciona naquela unidade (Gabinete I) declinou da 

competência em favor deste juízo (Gabinete II), com fundamento no art. 6º, 

§8º, da LRF, diante da tramitação nesta unidade de pedidos de falência em 

desfavor de Engeglobal Construções Ltda. (id. 13736818), uma das 

empresas que figuram no polo ativo desta recuperação. Hoje, aqui 

recebido os autos, formulei consulta ao sistema Apolo e confirmei que 

tramitam pelo meio físico dois pedidos de falência contra Engeglobal 

Construções Ltda., códigos nºs 893936 e 1104208, e pelo meio eletrônico, 

via PJe, tramita mais uma demanda de falência contra a mesma empresa, 

processo n. 1034915-59.2017.8.11.0041. Também é importante e oportuno 

dizer que a análise de cada qual destes três pedidos demonstra que os 

mesmos têm distribuição anterior a esta Recuperação Judicial, e ainda não 

foram sentenciados, destaque-se, porque nenhum deles está apto a tanto. 

Portanto, diante de tais fatos, e também observando que a distribuição do 

pedido de falência previne a jurisdição para qualquer pedido posterior de 

recuperação judicial, relativo ao mesmo devedor, que é o caso dos autos, 

com suporte no § 8º do art. 6º da LRF c/c arts. 58 e 59 do CPC, reconheço 

a competência deste Gabinete II, por prevenção, para processar e julgar a 

recuperação judicial em exame, o que se dará de forma conexa aos 

pedidos de falência acima mencionados. De outra sorte, em resposta à 

consulta formulada pelo Setor de Distribuição desta Comarca (expediente 

nº 0167203-48.2016.8.11.00001), a egrégia Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso determinou que “os processos distribuídos por 

conexão ou dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, 

deverão ser considerados como um incidente processual. Logo, todos os 

incidentes relacionados aos processos que tramitam fisicamente deverão 

tramitar fisicamente, até seu arquivamento”, sendo no mesmo sentido o 

art. 13, caput, da Resolução nº 03/2018 – TP/TJMT[1], que passará a 

vigorar a partir de 12/07/2018. Como este caso se amolda aos termos da 

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

redistribuição deste feito de modo físico, comprovando, em seguida, 

nestes autos o cumprimento desta medida, para que o presente possa ser 

arquivado. Deverá a Secretaria trasladar cópia desta determinação e da 

decisão de id. 13736818 para o feito físico, certificando o necessário. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito [1] Art. 13. No Primeiro 

Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do 

Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando:

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 766263 Nr: 19010-07.2012.811.0041

 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: SUPERMERCADO MODELO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

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

OAB:OAB/MT 4635, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

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

OAB:15.596, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT

 Visto.

Em atendimento ao parecer ministerial, determino o cumprimento integral 

dos pedidos formulados às fls. 322/327, itens “a”, “b” e “c”.

Após, renove-se vista ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 840752 Nr: 45102-85.2013.811.0041

 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: RODOGIGA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

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

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA A. DE ALMEIDA CASTRO 

AMORIM - OAB:19504-A, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT

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

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

OAB:5.703/MT

 Visto.

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

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

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

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

conclusos para extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 75078 Nr: 11453-23.1999.811.0041

 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: RÁDIO CLUB DE CUIABÁ LTDA, ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 Visto.

Ante a manifestação retro, dê-se baixa e arquivam-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1031324 Nr: 37395-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LIMA FERREIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:6.893/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

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

 Visto.

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

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

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

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

conclusos para extinção.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 961399 Nr: 5428-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANA DE ALMEIDA SIQUEIRA, 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, MADALENA TEIXEIRA - OAB:13018

 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.: 807963 Nr: 14421-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ASSIS, MATO GROSSO INDUSTRIA 

E COMERCIO DE FIOS TECIDOS ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235.379/SP, KAROLINA DOS SANTOS MANUEL - 

OAB:OAB/SP 252645, MARIANA COELHO VITTA - OAB:263.156-SP

 Visto.

Pugna o exequente à fl. 300, pela inclusão do nome do executado 

EDUARDO ASSIS, nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 

782, § 3º, do CPC.

Assim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1029227 Nr: 36433-72.2015.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TANAKINHA EIRLI-EPP - 

LTDA, SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

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

OAB:18763-A, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

Em razão do acordo noticiado às fls. 55/59, intimem-se a recuperanda e o 

Administrador Judicial para que manifestem, no prazo sucessivo de 05 

dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 964168 Nr: 6602-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. COMERCIO DE BRINQUEDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

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

OAB:6218/MT

 Visto.

Ante a manifestação retro, intime-se a administradora judicial e a 

recuperanda pra que manifestem, no prazo sucessivo de 15 dias úteis.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 820608 Nr: 26839-05.2013.811.0041

 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 DAYCOVAL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA LEME AMADEU - 

OAB:333.821/SP, JULIANA VIEIRALVES A. CAMARGO - OAB:MT 

181.718-A, LEONARDO HENRIQUE DE M. BARBOSA - OAB:SP-311.242, 

SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131.646/SP

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

 Visto.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela MASSA FALIDA 

DO SUPERMERCADO MODELO LTDA em face de BANCO DAYCOVAL 

S/A, nos moldes do previsto no art. 509, §2º, do CPC/2015. Assim, 

procedam-se as devidas anotações, inclusive no Cartório Distribuidor, 

retificando-se a autuação, tendo em vista se tratar de cumprimento de 

sentença processada nos próprios autos.

Intime-se o banco executado, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da 

importância indicada pelo credor (fl. 154), sob pena de não o fazendo 

acrescer-se ao montante do débito a multa e de honorários de advogado 

no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, e seguintes 

do CPC/2015.

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do CPC/2015).

Decorridos os 15 (quinze) dias sem notícia de pagamento, intime-se o 

credor para requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 930930 Nr: 49776-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, POLIANA ZUMERLE FURTADO - 

OAB:11196/MT

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

 INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da 

distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de 

prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) 

(destaquei)PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 
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CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição, 

por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia 

intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o 

princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª 

Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) (destaquei)Assim, 

considerando que apesar de intimado por intermédio do Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10243, na pessoa da advogada indicada na petição inicial (fl. 

07), o requerente não promoveu o recolhimento das custas processuais, 

nem justificou sua impossibilidade de fazê-lo, determino o cancelamento da 

distribuição, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo 

Civil/2015.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 882866 Nr: 18463-93.2014.811.0041

 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: KEILA SILVA DE MATOS, 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, SOUVENIR DAL BO JUNIOR - OAB:11058/O

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 924016 Nr: 45875-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL RODRIGUES SOUSA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

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

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 422075 Nr: 7206-13.2010.811.0041

 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: CRYOVAC DO BRASIL LTDA, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A, CURTUME 

JANGADAS S/A, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, FRIGORIFICO REDENTOR S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, AGROPECUÁRIA 

SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA DE LACERDA 

SCHUTZ - OAB:4606/GO, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GOMES DOS 

SANTOS - OAB:10366/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270401 Nr: 27781-95.2017.811.0041

 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: ALEXANDRE KEJI MARIAMA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1101148 Nr: 11006-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITORA GLOBO S/A, VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEIRAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA DE 

LIVROS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT, 

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

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

OAB:13.955/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1301300 Nr: 8838-93.2018.811.0041

 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: ANTONIO VICENTE FERREIRA NETO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1301834 Nr: 8948-92.2018.811.0041

 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: DIOGO HENRIQUE CARVALHO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT

 Impulsiono os autos, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no pra\o de cinco (05) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1093602 Nr: 7773-34.2016.811.0041

 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: VALDIR ANCEM, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024/MT, JOAQUIM LISBOA NETO - OAB: 10557/MT, LEIDIANE 

COSTA DA SILVA - OAB:9250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - OAB:11295/GO, 

VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152492 Nr: 32786-35.2016.811.0041

 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: JOÃO BATISTA COIMBRA DA SILVA, FABÍOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono os autos, para intimar as partes para que se manifestem nos 

autos no prazo comum de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270423 Nr: 27802-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DAMIÃO DOS SANTOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229

 Impulsiono os autos, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no pra\o de cinco (05) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1300415 Nr: 8581-68.2018.811.0041

 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: WILKSON ARAUJO DE OLIVEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

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

OAB:9.229/MT

 Impulsiono os autos, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no pra\o de cinco (05) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 973635 Nr: 11048-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MÁRCIO ALVES OLIVEIRA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

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

SILVA - OAB:6.565-MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Impulsiono os autos, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos no pra\o de cinco (05) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164643 Nr: 37792-23.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - 

PETROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIMA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ESPINOLA 

CATRAMBY - OAB:102.375/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SAAD VALDRIGHI - 

OAB:199162-D, JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:14969

 Id. 1164643

Vistos.

Considerando que os atos expropriatórios definidos no art. 523, §3º, do 

NCPC, deverão ser cumpridos por oficial de justiça, com exceção 

daqueles que necessitam de conhecimento especializado ou técnico para 

o cumprimento da ordem, determino que a Secretaria expeça o competente 

mandado de avaliação, nos termos deprecados, o qual deverá ser 

cumprido em até 15 (quinze) dias.

Após, e cumprida a finalidade da presente, devolva-se à origem, mediante 

a adoção das providências pertinentes.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá, 19 de junho de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164643 Nr: 37792-23.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - 

PETROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIMA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ESPINOLA 

CATRAMBY - OAB:102.375/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SAAD VALDRIGHI - 

OAB:199162-D, JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:14969

 Vistos em correição ordinária.

Remetam-se os autos à redistribuição, nos termos da Resolução n. 

11/2017/TP, publicada no DJe n. 10.140, de 16/11/2017.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de novembro de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1086516 Nr: 4534-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOWANKIA COSTA AMORIM GAETE, CARLA HELENA 

GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA 

THIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Ante a certidão de fl. 24, intime-se pessoalmente a parte autora para, no 

prazo de 05 dias úteis, proceder a regularização da representação 

processual, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1039753 Nr: 41480-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT

 Visto.

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

VOLKSWAGEN S/A em face de J MARQUES INDÚSTRIA DE ARTEFATOS 

DE CIMENTO LTDA, visando o bem descrito à fl. 05, em razão da 

inadimplência da parte requerida, que deixou de efetuar o pagamento das 

prestações assumidas a partir de 15/05/2015.

 Anteriormente a análise dos autos, determino a intimação do administrador 

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

estabelecido no plano de recuperação judicial quando ao crédito 

pertencente ao BANCO VOLKSWAGEN S/A, bem como a natureza jurídica 

do contrato firmado.

 Com a manifestação do administrador judicial, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1002757 Nr: 24594-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE LATÍCINIOS MARAJOARA DO NORTE 

LTDA, 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, José Fabio Marques Dias Junior - OAB:6.398

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1031865 Nr: 37665-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILA MARIA PIAZZA, 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, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038823 Nr: 41014-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FERNANDES DE MELLO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079102 Nr: 926-16.2016.811.0041

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE DOMINGUES TINOCO 

SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1093965 Nr: 7911-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

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

SILVA - OAB:, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1001862 Nr: 24206-50.2015.811.0041

 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: GRAZIELI GUIMARAES DA SILVA VALADARES, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

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

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

 Visto.

Ante a manifestação do administrador judicial (fls. 32/34), 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870543 Nr: 9994-58.2014.811.0041

 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: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GRANTUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, CARLA HELENA GRINGS, 

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB 16694

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MENDES - OAB:8361/MT, ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: (...) 2) Recebo o PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

com a emenda de fls. 664/669.Expeça-se Edital contendo o aviso de 

recebimento do plano de recuperação judicial (art. 53, parágrafo único) e a 

relação de credores da Administradora Judicial juntada às fls. 654/656 

(vol. 02) (art. 7º, §2º).Consigne-se no referido Edital que os credores têm 

o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para manifestarem eventual OBJEÇÃO AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (art. 55, parágrafo único), contados 

da publicação do Edital; bem como que o Comitê, qualquer credor, o 

devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, apresentem IMPUGNAÇÃO 

contra a relação de credores do Administrador Judicial, no PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/05(...).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, Alex João de Deus, 

digitei.

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do 

recebimento do plano de recuperação judicial das empresas CLAUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA. - ME, bem assim conferir publicidade à relação nominal de 

credores apresentada pelo administrador judicial. Lista de credores: 

GRANTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME: Comil 

Carrocerias e Ônibus Ltda-valor r$ 113.119,68- quirografário, Mariano de 

Souza Nunes- valor r$ 10.000,00- quirografário, Lizandra Zandonai- valor 

r$ 9.767,95- quirografário, Vilson da Silva Ribeiro- valor r$ 6.000,00- 

quirografário, Maximillian Tonello- valor r$ 3.000,00- quirografário, Iryann 

Karla Souza Morandini- valor r$ 3.090,00- quirografário, Stefania Martins 

Pereira- valor r$ 4.000,00- quirografário, Jessica Tome Trevisol- valor r$ 

4.440,44- quirografário, Leandro Soares Dias- valor r$ 4.758,12- 

quirografário, Benjamim Jose Nonato- valor r$ 5.334,57- quirografário. 

CLAUTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME: Cleudes de Oliveira 

Rodrigues- valor r$ 41.971,98- trabalhista, David Silva- valor r$ 32.674,62- 

trabalhista, Elizeu de Oliveira- valor r$ 70.666,18- trabalhista, Elecínio 

Benedito da Costa- valor r$ 9.981,43- trabalhista, Jesse Araujo da 

Fonseca- valor r$ 38.223,14- trabalhista, Adriana Aparecida Alves de 

Almeid -valor r$ 18.284,77- trabalhista, Rosano Dias da Mata- valor r$ 

34.021,54- trabalhista, Miguel Mariano Rocha da Silva- valor r$ 2.568,57- 

trabalhista, Lucenir Pereira Gomes- valor r$ 2.041,46- trabalhista, Ivanildo 

Miranda da Silva- valor r$ 2.264,55- trabalhista, Rosenilda Vindora Gomes- 

valor r$ 1.187,79- quirografário, Alocar ltda- valor r$ 86.489,29- 

quirografário, Julinil Gonçalves Arine- valor r$ 1.500,00, quirografário, 

Lindomar de Souza Paulino- valor r$ 5.138,10- quirografário, Amaral & 

Santo Amaral Ltda.- valor r$ 19.110,36- quirografário, Amadeu Cavalheiro 

de Siqueira- valor r$ 12.088,03- quirografário, Evelin Pereira Folles de 

Moura- valor r$ 9.221,49- quirografário, Jorge da Silva Pereira- valor r$ 

3.877,11- quirografário, Dorval Louverde Teodoro- valor r$ 3.500,00- 

quirografário, Wanderlei Louverde Teodoro- valor r$ 3.500,00- 

quirografário, Amanda Caroline Silva Beserra- valor r$ 6.000,00- 

quirografário, Multi Car Peças e Serviços Ltda. me- valor r$ 299,35- 

quirografário, Multi Car Peças e Serviços Ltda. me- valor r$ 2.328,24- 

quirografário Multi Car Peças e Serviços Ltda. me-valor r$ 707,89- 

quirografário, Multi Car Peças e Serviços Ltda. me-valor r$ 2.328,24- 

quirografário, Jesse Garcia Dantas- valor r$ 787,92- quirografário, Carlos 

Elmino Filho me- valor r$ 1.451,56- quirografário, Rondet Com. de Produtos 

de Limpeza Ltda.- valor r$ 1.068,34- quirografário, Rondet Com. de 

Produtos de Limpeza Ltda-valor r$ 1.147,49- quirografário, Rondet Com. 

de Produtos de Limpeza Ltda - valor r$ 2.294,46- quirografário, Vilson 

Gotardo Maito - me- valor r$ 1.342,54- quirografário, Widal e Marchioretto 

Ltda.- valor r$ 1.232,48- quirografário, JS Distribuidora de Peças Ltda.- 

valor r$ 1.165,24- quirografário, JS Distribuidora de Peças Ltda.- valor r$ 

2.618,46- quirografário, Pacaembu Auto Peças Ltda.- valor r$ 1.231,29- 

quirografário, Pacaembu Auto Peças Ltda.- valor r$ 3.474,50- 

quirografário, Pacaembu Auto Peças Ltda.- valor r$ 3.386,08- 

quirografário, Cuiabá Auto Ônibus Com. e Rep - valor r$ 1.190,15- 

quirografário, Cuiabá Auto Ônibus Com. e Rep - valor r$ 2.163,55- 

quirografário, Cuiabá Auto Ônibus Com. e Rep- valor r$ 1.126,41- 

quirografário, Climatruck Sistema Automotivos Ltda.- valor r$ 1.894,22- 

quirografário, Climatruck Sistema Automotivos Ltda.- valor r$ 976,46- 

quirografário, Planax Recondicionadora Ltda.- valor r$ 2.454,22- 

quirografário, Palomo & Cia ltda- valor r$ 1.009,34- quirografário, Edilei 

Jussara Machado- valor r$ 8.896,78- quirografário.

Advertência: Os documentos que lastrearam a elaboração da lista de 

credores encontram-se à disposição de qualquer credor ou interessado 

junto a administradora judicial nomeada por este juízo, Dra. Carla Helena 

Grings, advogada, OAB/MT nº 8361, com escritório profissional sito à Av. 

Hist. Rubens de Mendonça, 1894, edif. maruanã, sl. 1809, telefones (65) 

3321-0227, e (65) 3642-6112, e-mail contato@gringsadvocacia.com.br. 

Os credores, o Comitê, as devedoras ou seus sócios e o Ministério Público 

terão o prazo de 10 (dez) dias para apresentar diretamente ao juízo suas 

impugnações quanto aos créditos supramencionados (art. 8º, caput, da lei 

11.101/05). Qualquer credor poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 

(trinta) dias, objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas 

devedoras (art. 55, caput, da lei 11.101/05).

Cuiabá, 21 de junho de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 893936 Nr: 25853-17.2014.811.0041

 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: SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MELLO LEAL - 

OAB:160120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição ordinária.

Defiro o pedido de fl. 46/47. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 27 de outubro de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1017003-15.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR)

HOTEIS GLOBAL S/A (AUTOR)

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA (AUTOR)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB - MT16394/O (ADVOGADO)

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187/O 

(ADVOGADO)

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES/INTERESSADOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017003-15.2018.8.11.0041. Vistos. Cuida-se de 

pedido de Recuperação Judicial formulado por Engeglobal Construções 

Ltda. e outras, distribuído em 18/06/2018 e na mesma data recebido pelo 

Gabinete I desta Vara Especializada. Ontem, 19/06/2018, a douta 

magistrada que jurisdiciona naquela unidade (Gabinete I) declinou da 

competência em favor deste juízo (Gabinete II), com fundamento no art. 6º, 

§8º, da LRF, diante da tramitação nesta unidade de pedidos de falência em 

desfavor de Engeglobal Construções Ltda. (id. 13736818), uma das 

empresas que figuram no polo ativo desta recuperação. Hoje, aqui 

recebido os autos, formulei consulta ao sistema Apolo e confirmei que 

tramitam pelo meio físico dois pedidos de falência contra Engeglobal 

Construções Ltda., códigos nºs 893936 e 1104208, e pelo meio eletrônico, 

via PJe, tramita mais uma demanda de falência contra a mesma empresa, 

processo n. 1034915-59.2017.8.11.0041. Também é importante e oportuno 

dizer que a análise de cada qual destes três pedidos demonstra que os 

mesmos têm distribuição anterior a esta Recuperação Judicial, e ainda não 

foram sentenciados, destaque-se, porque nenhum deles está apto a tanto. 

Portanto, diante de tais fatos, e também observando que a distribuição do 

pedido de falência previne a jurisdição para qualquer pedido posterior de 

recuperação judicial, relativo ao mesmo devedor, que é o caso dos autos, 

com suporte no § 8º do art. 6º da LRF c/c arts. 58 e 59 do CPC, reconheço 

a competência deste Gabinete II, por prevenção, para processar e julgar a 

recuperação judicial em exame, o que se dará de forma conexa aos 

pedidos de falência acima mencionados. De outra sorte, em resposta à 

consulta formulada pelo Setor de Distribuição desta Comarca (expediente 

nº 0167203-48.2016.8.11.00001), a egrégia Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso determinou que “os processos distribuídos por 

conexão ou dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, 

deverão ser considerados como um incidente processual. Logo, todos os 

incidentes relacionados aos processos que tramitam fisicamente deverão 

tramitar fisicamente, até seu arquivamento”, sendo no mesmo sentido o 

art. 13, caput, da Resolução nº 03/2018 – TP/TJMT[1], que passará a 

vigorar a partir de 12/07/2018. Como este caso se amolda aos termos da 

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

redistribuição deste feito de modo físico, comprovando, em seguida, 

nestes autos o cumprimento desta medida, para que o presente possa ser 

arquivado. Deverá a Secretaria trasladar cópia desta determinação e da 

decisão de id. 13736818 para o feito físico, certificando o necessário. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito [1] Art. 13. No Primeiro 

Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do 

Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando:

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 900197 Nr: 29985-20.2014.811.0041

 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: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE, 

ASSOCIAÇÃO UNIDAS DE FILADELFIA - ASSUF, CLAYTON FELIX ALVES 

DOS SANTOS, ELDA DE ALMEIDA PEREIRA, ANDERSON GONÇALVES 

MACHADO, ARACI PEREIRA CARVALHO SILVA, JOSÉ LUIZ PINTO FILHO, 

MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA PEREIRA, JOSIMAR ROCHA DE 

SOUZA, PEDRO DO NASCIMENTO, REGINALDO DE MARTINS, RONI ELIAS 

CARDOSO, MARIA ROSARIA DE SOUZA NASCIMENTO, MARINES 

APARECIDA DO SANTO SILVA DE SOUZA, JOÃO SOUZA LIMA, ANTONIO 

MARQUES DA SILVA, CECILIA JANETE DE LIMA, GILBERTO ANSELMO 

CAMPOS, JOSE CARLOS RODRIGUES DE MORAIS, SILVIO DIAS, VALMIR 

RIBEIRO PIMENTA, CLEIDE ALVES GARCIA, JONIVAL RODRIGUES DE 

MORAIS, PATRICIA SILVA DA COSTA, EDESON SOUZA DIAS, ELIANE 

PIRES DE CARVALHO, JANETE WODZIK DE RODRIGUES, JOZENI DA 

SILVA MARQUES, ANDREIA LUZIA SOARES PIMENTA, ZENILDA COSTA 

DE ANDRADE, GENI DEBUS, ROMEU DEBUS, JOSE CANDIDO DA SILVA, 

ALMIRO ANTONIO MEES, IRMA FÁTIMA MEES, CLAUDECIR OSCARINO 

CACERE, GREICE KELLY FERREIRA DE FARIA, ADRIANA FERREIRA 

COITO, MAURICIO FELIX CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B, THIAGO 

MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:, REJANE CRISLEY BARROZO - OAB:18.831A, 

Youssef Sayah el Atyeh - OAB:22196/A

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, conforme abaixo transcrito, INTIMO A ADVOGADA 

REJANE CRISLEY BARROZO a devolver o processo Nº 

29985-20.2014.811.0041 CÓDIGO Nº 900197, NO PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO) HORAS."Seção 10 - Cobrança de Autos.2.10.1 - O Escrivão 

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 em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1102751 Nr: 11613-52.2016.811.0041

 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: ROHDEN INDÚSTRIA LIGNEA LTDA, FELIPE STUHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NASCIMENTO DOS SANTOS, 

ASSOCIAÇÃO VALE DA GUARUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4842-A, EWERSON DUARTE DA COSTA - OAB:4.842/MT, MARLON 

DE LATORRACA BARBOSA - OAB:OAB/MT4978, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:OABMT4978

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

FUNDIÁRIO - OAB:

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138147 Nr: 26613-92.2016.811.0041

 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: IZABELA PATRICIA MAGALHÃES DA SILVA, ANA 

CAROLINA MAGALHÃES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA THOMAS DE JESUS, MARTINHO

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTA THOMAS DE JESUS, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido MARTINHO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: "PATRÍCIA MAGALHÃES DA SILVA, brasileira, casada, 

portadora da cédula de identidade RG n° 22090630 SSP/MT, inscrita no 

CPF sob o n°038.839.581-82 e ANA CAROLINA MAGALHÃES, brasileira, 

solteira, portadora da cédula de identidade RG n° 2334289-7, inscrita no 

CPF sob o n°052.158.441-86, ambas residentes e domiciliadas na Rua 40, 

Quadra 191, Casa .36, Bairro Pedra 90 no município de Cuiabá/MT, com o 

telefone n° (65) 99265-8903/ (65)99343-9864, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, representadas pelo Defensor Público que esta 

subscreve, com fundamento no artigo 560 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, e demais normas aplicáveis, propor a presente AÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR Em face de MARTA 

THOMAS DE JESUS e "MARTINHO", brasileiros, residentes e domiciliados 

na Rua 34, Quadra 161, Casa 03, Bairro Pedra 90, pelas razões fáticas e 

jurídicas abaixo expostas: 1 - Dos Fatos As Requerentes são possuidoras 

e proprietárias há doze anos do lote situado na Rua 50, n° 191, casa 36, 

com área de 15x20, no Bairro Pedra 90 em Cuiabá-MT. Em 1992, a mãe 

das Requerentes, Dona Terezinha, realizou um contrato verbal com os 

Requeridos. Contrato este de R$250,00 mais uma cesta básica mensal. O 

combinado sempre foi cumprido. Ocorre que, em 1998 os Réus sumiram e 

não voltaram mais para receberem a prestação, tendo os autores, assim, 

tido a obrigação como resolvida e a coisa como sua. Desapareceram por 

muitos anos e as Autoras chegaram a pensar que eles poderiam ter 

falecido. Vale salientar que mãe das Requerentes afirmava que faltavam 

R$1.500,00 a serem pagos, quando fora impossibilitado o cumprimento. Em 

12/03/2016, Dona Terezinha veio a óbito e no dia 29/06/2016, o Requerido 

em companhia de seu filho e nora, compareceram na casa exigindo que as 

Autoras juntamente com sua família saíssem de sua moradia no prazo de 

20 dias. Vale dizer que após solicitar a desocupação da casa, o 

Requerido alega que estava esperando a mãe das Requerentes falecer, 

pois ele só devia satisfações a ela. Na casa residem quatro irmãs, duas 

sobrinhas, dois sobrinhos-netos, uma cunhada e um cunhado. As 

Requerentes exercem seus direitos de posse morando no local, e fazendo 

a manutenção de limpeza e cuidados com o imóvel, bem como realizaram 

benfeitorias no local, tais como, construção de duas áreas de quintal (uma 

na frente e outra nos fundos) e de mais um quarto, reformaram o 

banheiro, instalaram caixa d'água, abriram outra fossa, forraram a casa e 

também a muraram. Não obstante isso, a Requerente lavrou o boletim de 

ocorrência em anexo, a fim de resguardar seus direitos. Portanto, não 

restou outro meio ao requerente, senão socorrer-se das vias judiciais 

para proteger sua posse sobre o bem. 2. DO DIREITO 2.1 Da posse da 

autora e da turbação A ação de manutenção de posse tem como escopo 

permitir que o autor exerça os direitos decorrentes da posse, diante de 

turbação promovida pela outra parte. É uma ação em que não se discute o 

domínio do bem, "a priori", mas apenas a sua posse. Para sua 

procedência, basta que o autor comprove, nos termos do artigo 561 do 

Código de Processo Civil, "I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho e IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção...". A 

posse, por sua vez, nada mais é do que uma situação de fato que 

encontra proteção no ordenamento jurídico. Preceituam, respectivamente, 

os artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil que: Art. 1.196. Considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade; Art. 1.210. O possuidor tem direito a 

ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 

Como é sabido, em toda posse há dois elementos, consistentes numa 

conduta e numa vontade, que traduzem a relação de uso e de fruição. São 

eles o objetivo, denominado corpus, e o subjetivo, denominado animus. O 

corpus é o elemento exterior da posse, é o comportamento ostensivo do 

possuidor imitando o proprietário. É o aspecto visível da posse, que se 

traduz não só pelo contato material com a coisa, como também pela 

conduta de dar a ela a sua destinação econômica e social. O animus é o 

elemento subjetivo da posse. Nada mais é do que manter a conduta 

exterior semelhante à do proprietário {corpus) de modo proposital, 

intencional. Em outras palavras, trata-se da consciência e do desejo de 

agir como agiria o proprietário, da dominação intencional e consciente da 

coisa. Os dois elementos são cumulativos e indissociáveis. Na lição de 

Ihering, o corpus e o animus estão ligados entre si como a palavra e o 

pensamento. Na palavra incorpora-se o pensamento, até então puramente 

interno. No corpus incorpora-se a vontade, até então puramente interna. A 

existência de corpus sem animus, ou seja, sem a consciência de agir 

como dono, configura mera justaposição da pessoa à coisa, um simples 

contato físico, que não caracteriza posse, nem sequer detenção, o que 

não é o caso da requerente. Destaca-se que um dos efeitos da posse 

apontados pela doutrina, não positivados, é a visibilidade do domínio, ou 

seja, a presunção relativa de que o possuidor é dono daquilo que tem em 

seu poder, até que se faça prova em contrário. Portanto, sendo a posse a 

exteriorização da propriedade, a visibilidade do domínio, ela consiste, ao 

ver de IHERING, no fato de uma pessoa proceder relativamente a uma 

coisa se fosse seu proprietário. Daí considerar como uma posição 

avançada da propriedade. Turbação é todo ato que embaraça o livre 

exercício da posse, haja, ou não, dano, tenha, ou não, o turbador melhor 

direito sobre a coisa; pode ser de fato (consiste na agressão material 

dirigida contra a posse) ou de direito (é a que opera judicialmente, quando 

o réu contesta a posse do autor, ou por via administrativa). Em outras 

palavras, é qualquer ato de molestamento que acarrete ao possuidor, 

injustamente, dificuldade no livre exercício da posse. Gera, na forma do 

art. 560, do Código de Processo Civil, direito à proteção judicial: Art. 560. O 

possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado no de esbulho. Assim, em conseqüências dos fatos narrados, 

o requerente vem sofrendo turbação por parte da requerida, não podendo 

exercer livremente todos os poderes inerentes à propriedade, 

especialmente seu direito de ir e vir. Portanto, o autor vem a Juízo pleitear 

tão somente direito a moradia e sossego, e como vislumbra o Ilustre 

doutrinador ANTÔNIO CARLOS MARCATO in Procedimentos Especiais, a 

ação de manutenção de posse tem por finalidade um provimento 

jurisdicional que mantenha o possuidor na sua posse, impedindo que 

terceiro perpetre qualquer ofensa a ela. E mais: "(...) tem por finalidade a 

obtenção de um provimento jurisdicional que faça cessar a turbação, 

restaurando o livre exercício da posse (...)" (Cfr. Pagina 121, da 9a 

edição). Com efeito, o mestre Antônio Carlos Marcato continua seu 

raciocínio ensinando que a Turbação situa-se num grau superior que a 

simples ameaça, pois aquela é representada pela restrição imposta ao 

possuidor, pelo terceiro, ao pleno exercício da posse e continua: (...) em 

outras palavras, o turbador perturba, limita, o livre exercício da posse pelo 

seu legitimo titular, sem implicar tal perturbação, contudo, a perda daquela. 

(...) então, a ação de manutenção tem por finalidade a obtenção de um 

provimento jurisdicional que faça cessar a turbação, restaurando o livre 

exercício da posse (...). 3. DOS PEDIDOS Dessa forma, e tendo em vista 

estar devidamente comprovado que o requerente possui a posse legítima 

do imóvel, que alias já seria deles até mesmo por usucapião, assim como o 

ato de turbação praticado pelo requerido, vem pelo presente requerer: a 

CONCESSÃO DE MEDIDA DE LIMINAR para determinar a manutenção da 

posse do requerente, a fim de não lhe ser praticado qualquer ato de 

turbação junto a sua propriedade, determinando ao requerido a cessação 

de qualquer ato, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), a fim 

de resguardar a proteção possessória a ser ao final conferida ao 

demandante; a CITAÇÃO da requerida para, querendo, responder a 

presente demanda dentro do prazo legal, ou restar inerte e sofrer as 

conseqüências do não atendimento de seu ônus; a PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO, para que o requerente seja mantido em sua posse; d) a 

concessão do BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA nos termos da Lei n.° 

1.060/50, por não ter a requerente condições de suportar às custas do 

processo sem prejuízo próprio e de sua família; a CONDENAÇÃO do 

requerido nos honorários advocaticios a ser fixado por Vossa Excelência, 

nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil devendo o seu 

pagamento ser feito mediante depósito em favor da Defensoria Pública do 

Estado; a observância ao disposto na Lei Complementar n°. 80/94 (art. 
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128, inciso I) e na Lei 1.060/50, que dispõem sobre prazos em dobro e 

intimações pessoais à Defensoria Pública; REQUER provar o alegado por 

todos os meios de prova admitidos em direito, principalmente pelas 

fotocópias dos documentos em anexo, depoimento pessoal das partes, 

depoimento de testemunhas e qualquer outra prova que seja fundamental 

para o deslinde da causa, desde já requeridas. Termos em que pede 

deferimento.”

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de citação do réu por edital, 

ante a incerteza do local onde se encontra.A parte autora deverá cumprir 

o artigo 257 do CPC, devendo ser publicada duas vezes, com intervalo de 

20 dias, conforme inciso II do artigo supramencionado.Desde logo nomeio 

o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT para atuar como curadora 

especial do réu, em caso de revelia, nos termos do artigo 254, IV do CPC.

Observações: Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 

257, IV, CPC)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Dias Bonfim, 

digitei.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2017

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Intimação

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012133-24.2018.8.11.0041. AUTOR: LM. 

POMMER BARBOSA E CIA LTDA RÉU: ROYAL BRASIL ADMINST 

EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA Vistos 

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de 

débitos c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LM. POMMER 

BARBOSA E CIA LTDA, em face de Royal Brasil Administração 

Empreendimentos e Participações Ltda, Cuiabá Plaza Shopping 

Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda, Consórcio 

Empreendedor Cuiabá Plaza Shopping, aduzindo, em síntese, que em 

17.12.2017 assinou com contrato de locação futura de uma da loja de uso 

comercial (LUC) localizada no SEC1037, piso L1, com área de 100m2, pelo 

valor de R$140.000,00(cento e quarenta mil reais), mas até o presente 

momento as obras do empreendimento não foram concluídas. Alega, 

assim, o descumprimento da obrigação principal, qual seja a entrega do 

imóvel locado. Pretende, assim, a rescisão do contrato e a devolução de 

todos os valores pagos até a presente oportunidade. Formulou pedido de 

tutela de urgência suspendendo a exigibilidade do pagamento dos valores 

e obrigações estabelecidos no o contrato, cuja rescisão é pretendida e em 

específico os boletos de boletos com os seguintes valores e datas de 

vencimento: R$ 500,00 em 10/03/2018; R$ 1.125,00 em 10/04/2018; R$ 

1.125,00 em 10/05/2018; R$ 1.125,00 em 10/06/2018; e R$ 1.125,00 em 

10/07/2018, encaminhados após o pedido de rescisão. É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. O pedido de tutela de urgência formulado na 

inicial deve observar o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil 

dispõe: “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.” (destaquei) Destarte, os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) A profª. Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela 

de urgência está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, 

serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto 

dura o processo (agravamento do dano ou a frustração integral da 

provável decisão favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil: artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, 

p.487. Destaquei). No caso dos autos, a relação entre as partes possui 

lastro no contrato de cessão de direitos do id. 13062898, cuja rescisão é 

pretendida na presente demanda. É interessante consignar que as 

cláusulas 3.1 e 3.1.1 estabelecem: “3.1 Tendo em vista que o Shopping 

está ainda em fase de pré-lançamento, na hipótese em que não seja 

possível às CEDENTES, por qualquer razão, dar prosseguimento à 

construção ou concluir as obras do Shopping, as CEDENTES comunicarão 

à CESSIONÁRIA, por escrito, ficando, em consequência, resolvido de 

pleno direito o presente contrato, assim como o contrato de locação a ele 

coligado, sem que assista a qualquer das partes indenização, multas ou 

compensação de qualquer natureza. 3.1.1 Ocorrendo a hipótese prevista 

em 3.1 as CEDENTES restituirão à CESSIONÁRIA eventuais importâncias 

dela recebidas, corrigidas pelo IGP-DI.” Interessante, ainda, consignar que 

a cláusula 3.1.2 do contrato de locação estabelece em sua cláusula 3.1.2 

(id. 13062898 - Pág. 14) o seguinte: “A contagem do prazo de locação 

inicia-se na data prevista na cláusula 3.1 acima, ocasião em que a 

LOCATÁRIA deverá, impreterivelmente, iniciar as atividades em seu 

espaço comercial, sob pena de infração contratual grave, ensejando 

todas as penalidades previstas nas NORMAS GERAIS do SHOPPING 

CENTER.” Outrossim, é certo que a cláusula 3.1 remete-nos ao item 6 do 

RIC – Resumo de Informações Contratuais - do contrato (id. 13062898 - 

Pág. 7), ao que o aludido item estabelece que o prazo de locação será de 

60 (sessenta) meses e que o início da locação se dará com a 

“inauguração do shopping”. Note-se, que é comezinho e notório que o 

referido empreendimento ainda não restou inaugurado, embora o item 13 

do RIC (id. 13062898 - Pág. 10) estabeleça que a inauguração deveria 

ocorrer no mês de abril de 2.016. Calha ponderar que além do contrato de 

locação, as partes estabeleceram o “Contrato de promessa de cessão de 

direitos de integrar a estrutura técnica do Shopping Estação Cuiabá e 

outras avenças” (LUC n. SEC01037 - Rommmanel)” (id. 13062898 - Pág. 

1), que estabelece a obrigação do pagamento de R$ 140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais) – cláusula 2 (id. 13062898 - Pág. 3) – em parcelas que 

iniciaram em 15.02.2015. Destaco que a cláusula 4.1 estabelece que o 

referido contrato é coligado, subordinado e dependente do contrato de 

locação (id. 13062898 - Pág. 4), sendo certo que a rescisão daquele 

importará na rescisão deste. Desta forma, evidente se revela a 

probabilidade do direito vindicado com relação à rescisão do contrato, 

face a inobservância da data de inauguração do empreendimento em 

questão pelos requeridos. Noutro giro, com relação ao periculum in mora é 

certo que o contrato do id. 13062898 estabelece obrigações de 

pagamento de valores a título de contrapartida da processa de cessão de 

direitos. Destarte, é certo que a não suspensão da exigibilidade dos 

contratos em questão e dos valores estabelecidos entre as partes gerará 

a possibilidade de inserção do nome dos requerentes nos cadastros de 

proteção ao crédito, bem como a incidência das penalidades estabelecidas 

nos contratos. Com estas considerações e fundamentos, verificando a 

presença dos requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência 

para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos firmados entre as 

partes, com a consequente suspensão da exigibilidade dos valores e 

obrigações estabelecidas nos mesmos e consequentemente dos boletos 

encaminhados para pagamento após o pedido de rescisão com os 

seguintes valores e datas de vencimento: R$ 500,00 em 10/03/2018; R$ 

1.125,00 em 10/04/2018; R$ 1.125,00 em 10/05/2018; R$ 1.125,00 em 
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10/06/2018; e R$ 1.125,00 em 10/07/2018, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 até o patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Ressalvo 

que a suspensão da exigibilidade dos valores e obrigações estabelecidos 

nos contratos entre as partes, impõe que as Requeridas deixem de 

negativar e/ou protestar a Requerente em razão dos supostos débitos 

representados pelos boletos supratranscritos, ou incluir o nome do autor 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito (Spc e Serasa), 

até o deslinde da causa. Friso, que se as negativações, protesto e 

inclusão os bancos de dados já tiverem sido levados a efeito, deverão os 

requeridos providenciar as respectivas baixas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovando tal situação nos autos, sob pena de incidência da multa 

já estabelecida. Com advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, 

§ 1º que as audiências de conciliação deverão ser realizadas por 

conciliador ou mediador, ao que face o Ofício n.º 315/2016 – CCMC, 

designo o dia 28.08.2018 às 09:00 horas para a audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se as rés para 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 contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Intimem-se todos. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014515-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014515-87.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de 

Indébito promovida por LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA 

SANTANA SILVA, em face de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, 

ambos qualificados nos autos. Designo o dia 31.07.2018, às 12h30min 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004049-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANA SILVEIRA MORENO MUJICA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE MUJICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BAIS MUJICA OAB - MS12624 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004049-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE MUJICA, NILVANA SILVEIRA MORENO 

MUJICA REQUERIDO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA 

SHOPPING, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

E PARTICIPACOES LTDA, ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos. Inicialmente 

mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Ademais, 

diante da certidão (id. 13424954), redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 24.07.2018, às 12:30 horas, que será realizada na sala 07 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intimem-se as partes da nova data, com as mesmas considerações 

da decisão (id. 12195191). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004049-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANA SILVEIRA MORENO MUJICA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE MUJICA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 15 de 503



Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BAIS MUJICA OAB - MS12624 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004049-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE MUJICA, NILVANA SILVEIRA MORENO 

MUJICA REQUERIDO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA 

SHOPPING, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

E PARTICIPACOES LTDA, ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos. Inicialmente 

mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Ademais, 

diante da certidão (id. 13424954), redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 24.07.2018, às 12:30 horas, que será realizada na sala 07 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intimem-se as partes da nova data, com as mesmas considerações 

da decisão (id. 12195191). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024058-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIERI RAMOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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, postulando o que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1022236-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SAWARIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 11538982, postulando o que entender de direito. Nada Mais

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003188-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. O. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 003.999.591-73 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003188-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WINICIUS LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: MARCIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos Antes da prolatação de sentença dê-se vistas 

ao Ministério Público e após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018891-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018891-87.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MILTON SILVA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a exequente para em 05 (cinco) dias 

manifestar acerca do pagamento realizado pela executada. Decorrido 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007516-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS ALEXANDRE (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. 13384044 –, 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015514-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON HENRIQUE DIAS (RÉU)

LUCIANA ALENCAR ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015514-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ RÉU: EMERSON HENRIQUE DIAS, 

LUCIANA ALENCAR ROCHA Vistos. Inicialmente, defiro à parte autora a 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Por outro lado, emende a parte autora a sua petição inicial, 
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esclarecendo a existência ou não de contrato de locação escrito, sendo 

que, em caso positivo, deverá acostá-lo aos autos e, em caso negativo, 

deverá declinar os termos inicial e final de vigência de possível contrato 

verbal, devendo, ainda, acostar aos autos documento comprobatório da 

propriedade do imóvel objeto desta ação de despejo (LLI, 47, § 2º), 

querendo, no prazo e 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017194-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TEIXEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017194-60.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCA TEIXEIRA ALVES REQUERIDO: COMPANHIA DE 

HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Vistos e etc. Trata-se de 

Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante a redistribuição da presente deprecata a este Juízo. 

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

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

deprecante, com as nossas homenagens. Às providências. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017095-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARABIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN VICTOR PAMPOLIN CORREA DE ABREU PIRES OAB - RJ167494 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES CORREA (REQUERIDO)

LYDIA DE CARVALHO ALVES CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017095-90.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARABIRA REQUERIDO: LUIZ 

ALVES CORREA, LYDIA DE CARVALHO ALVES CORREA Vistos. Trata-se 

de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos 

autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento da diligência 

do oficial de justiça. 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. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado, a fim de citar e intimar as requeridas para 

comparecerem na audiência de conciliação designada pelo Juízo 

Deprecante, para o dia 23.07.2018 às 15:50 horas, conforme despacho de 

id. 13730618 pág. 03 (anexo). Após, atingida a finalidade, devolva-se à 

Comarca de origem. Por fim, caso decorra o prazo de 30 (trinta) dias sem 

o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à missiva ao Juízo deprecado independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1026511-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANNE DE ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

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

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

AUTORA/REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento 

ao feito, postulando o que entender de direito. Nada Mais

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 381753 Nr: 18085-16.2009.811.0041

 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: MARINA MALAQUIAS LISBOA, ITAMAR CAMARAGIBE 

LISBOA ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES 

DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT, SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPÇAO - OAB:9080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1260199 Nr: 24450-08.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANA CHINELLATO BALLARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURA GORETI BALLARDIN CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FIEDLER DE 

VARTGAS LUNARDI - OAB:OAB/RS 84.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a oitiva das testemunhas deprecadas foi deliberado pelo MM. Juiz o 

seguinte: Vistos. Devolva-se a presente deprecata, consignando as 

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

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

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944811 Nr: 57333-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DADDAD RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRÉRITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 773419 Nr: 26573-52.2012.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLE JANYNNE FIGUEIREDO 

GUIMARÃES, JULIANO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.479/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 304538 Nr: 15070-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Aberta a audiência e tentada a conciliação entre as partes esta restou 

inexitosa ante a ausência da parte requerida, por falta de citação. A parte 

autora solicita o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento, o que foi deferido. Em seguida o MM. Juiz exarou a 

seguinte decisão: Vistos Redesigno a presente audiência conciliatória 

para o dia 14 de agosto de 2018 ás 14:00 horas, cite-se a requerida no 

endereço informado na petição de fls. 151. Saem os presentes 

devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1252194 Nr: 21831-08.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL COMODORO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETIE, EDEVIRGES 

GENIO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366, THIAGO CUNHA BASTOS - OAB:279.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478

 Após a oitiva das testemunhas deprecadas foi deliberado pelo MM. Juiz o 

seguinte: Vistos. Devolva-se a presente deprecata, consignando as 

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

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

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072904 Nr: 56613-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FABIOLA PADILHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIOLA PADILHA 

DIAS - OAB:11.256-O

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 294215 Nr: 11660-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THERAPEUTICUM MICAEL HOMEOPATIA LTDA 

- ME, MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - 

OAB:7549, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 Aberta a audiência e tentada a conciliação entre as partes esta restou 

inexitosa ante a ausência da parte requerida. Ademais verifica-se a 

revelia da parte requerida, ao que foi devidamente intimada conforme 

certidão de fl.116. A parte autora solicita o prazo de 5 (cinco) dias para 

juntada de substabelecimento, o que foi deferido. Em seguida o MM. Juiz 

exarou a seguinte decisão: Vistos Manifestem-se em 10 (dez) dias sobre 

o que postular de direito. Saem os presentes devidamente intimados. Às 

providências. Cumpra-se.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1296121 Nr: 7165-65.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DE OLIVEIRA, LOURENÇA MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE CARVALHO LOPES, LURDES 

PROENÇA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA SCHIHOTSKI - 

OAB:62506/PR, JANAÍNA DOCKHORN MACHADO - OAB:28885/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a oitiva das testemunhas deprecadas foi deliberado pelo MM. Juiz o 

seguinte: “Vistos. Junte-se o documento apresentado à testemunha para 

que seja analisada a pertinência pelo juízo deprecante. Após, devolva-se 

a presente deprecata, consignando as homenagens de estilo. Nada mais 

havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem devidamente 

intimados. Às providências. Cumpra-se.

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1088535 Nr: 5451-41.2016.811.0041

 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: JOVANI BENEDITO DE CAMPOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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: 09h45min

 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 
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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, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141273 Nr: 27965-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DAIANE SALDANHA DA SILVA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-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: 09h30min

 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, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027721 Nr: 35674-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELI MARQUES DA SILVA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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: 09h15min

 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, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113807 Nr: 16269-52.2016.811.0041

 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: JMSDC, CLAUDIA SENA VIANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, 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: 07/08/2018

Horário: 09h00

 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, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145155 Nr: 29704-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAY CRISTIAN GONÇALVES RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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: 07/08/2018

Horário: 09h00

 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, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929228 Nr: 48842-17.2014.811.0041

 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: LAZARO RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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: 10h45

 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 
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confecção do laudo pericial.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 706065 Nr: 357-88.2011.811.0041

 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: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, 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 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: 10h30

 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, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021105 Nr: 32476-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO YOUSEF DA SILVA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-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:08h30

 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, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168982 Nr: 39695-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOM, MEIRE DE OLIVEIRA LIMA

 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 

- OAB:OAB/MS 6.611

 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:09h00

 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, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839335 Nr: 43866-98.2013.811.0041

 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: GENILSO ALVES DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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:10h00

 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, 21 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418331 Nr: 5211-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO MICHAEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:16.501-B/MT, CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS - OAB:17.669/MT, 

EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - OAB:13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE REGINA DO 

ROSÁRIO - OAB:12.862

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

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

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

manifestar-se, postulando o que de direito, sob pena de arquivamento. 

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803357 Nr: 9819-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO GAIVA 

MAGALHAES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

9819-98.2013.811.0041, Protocolo 803357, 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.: 355629 Nr: 26166-85.2008.811.0041

 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: PYRAMID CONFECÇÕES S/A, SAINT GERMAIN AGRO 

INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES, ALAIN 

ROBSON BORGES, ADJALMA GONÇALVES, COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

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

OAB:9.229/MT, ANDRÉ GONÇALVES MELADO - OAB:8075/MT, THAYS 

OLIVEIRA DUPONT - OAB:24972/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE BARINI 

NESPOLI, para devolução dos autos nº 26166-85.2008.811.0041, 

Protocolo 355629, 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 65920 Nr: 11134-21.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIO LUIZ LUPATINI

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

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/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, recolher 

as custas necessárias para a expedição da Certidão de Crédito. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 166245 Nr: 10648-70.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA CRUZ AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BENEDITO GONÇALVES 

NETO - OAB:2842

 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, RETIRAR 

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 397204 Nr: 31186-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, CRISTIANA FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015609-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015609-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de Ação ajuizada por M D NORTE COMERCIO 

DE CEREAIS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, distribuída 

para esta Terceira Vara Cível. No entanto, a questão envolve a Fazenda 

Pública, razão pela qual declino a competência para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017032-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DE MORAES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017032-65.2018.8.11.0041. AUTOR: ODAIR 

DE MORAES ROSA RÉU: INSS Vistos. Trata-se de "Ação de 

Restabelecimento de Benefício (Auxílio Doença) com Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional", decorrente de acidente 

do trabalho, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

e distribuída para esta Terceira Vara Cível. É o relato do necessário. 

Decido. A competência para processar e julgar a ação acidentária 

proposta em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social é de 

umas das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Isso 

porque, o artigo 8º, § 1º, da Lei n. 8.620/1993 prevê que: “Art. 8º. O 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja 

interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das 

mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, 

inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. 

O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, 

registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em 

que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, 

inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.” 

Portanto, o INSS, como autarquia federal, usufrui de prerrogativas e 

privilégios semelhantes aos assegurados à Fazenda Pública, sendo 

evidente a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

nas comarcas em que existentes, para o processamento e julgamento das 

causas em que é parte na Justiça Comum. A propósito: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO SUSCITANTE VARA 
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ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTARQUIA FEDERAL - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - LEI Nº 8.620/93 - 

PRERROGATIVAS DAS FAZENDAS PÚBLICAS - CONFLITO CONHECIDO. O 

Conselho da Magistratura através do Provimento 10/2003/CM em seu 

artigo 4º estabelece a competência das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública, devendo ser interpretado extensivamente, incluindo também as 

causas em que envolvem o Instituto Nacional do Seguro Social.” (TJMT - 

CC 35453/2005, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2005, Publicado 

no DJE 31/01/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PROMOVIDA CONTRA O INSS – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

8º DA LEI 8.620/93 – CONFLITO PROCEDENTE. 1. O Instituto Nacional do 

Seguro Social, organizado sob a forma de autarquia federal, insere-se na 

expressão Fazenda Pública, devendo ser-lhe dispensado o tratamento 

processual idêntico ao conferido à Administração Direta. 2. A competência 

para apreciar litígio em que figura como parte o INSS, firma-se no juízo 

especializado da fazenda pública como, de forma inequívoca, determina o 

art. 8.º da Lei n.º 8.620/93.” (TJMT - CNC n.º 31850/2005, Primeira Câmara 

Cíveis Reunidas, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, julgado em 

14/10/2005). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMARCA ONDE NÃO 

HÁ VARA DO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA 

LEI 8.620/93 - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 8º da Lei 

8.620/93, deve ser dispensado ao Instituto Nacional do Seguro Social o 

tratamento processual idêntico ao conferido à Fazenda Pública, de modo 

que, passa a ser do juízo especializado da Fazenda Pública a atribuição 

para julgar ação em que a autarquia figura como parte, nas comarcas 

onde não há sede da Justiça Federal.” (TJMT - CC 31861/2005, DR. 

CLEBER F. DA SILVA PEREIRA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2006, Publicado no 

DJE 23/02/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - INSS - AUTARQUIA 

FEDERAL - APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS 

TERMOS DO ART. 8º DA LEI 8.620/93 - COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE. 

Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública, processar e julgar 

lides de interesse do INSS, em face das prerrogativas processuais 

concedidas às autarquias, nos termos no art. 8º da Lei 8.620/93.” (TJMT - 

CC 35221/2005, DES. LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2005, Publicado no DJE 09/02/2006). Diante das preclaras lições 

pretorianas encimadas, torna-se indene de dúvidas a competência 

absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta comarca 

para processamento e julgamento do presente caso, impondo-se o 

reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento de ação decorrente de acidente de trabalho 

em que figura em seu polo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS. Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da 

presente ação a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da 

Capital, nos termos da Resolução n. 23/2013 do egrégio Plenário do 

Tribunal de Justiça deste Estado, do artigo 8º da Lei n. 8.620/1993 e dos 

artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016831-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016831-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADEMIR MARTINS REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos. Trata-se de 

“AÇÃO CAUTELAR DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA COM 

PEDIDO DE LIMINAR”, ajuizada pela autora em desfavor da ré, distribuída 

para este Juízo da 03ª Vara Cível. Não obstante, a parte autora refere o 

ajuizamento anteriormente da ação n. 1034499-91.2017.8.11.0041, 

distribuída para a 06ª Vara Cível desta Capital. É o breve relato. Decido. A 

respeito da situação, os artigos 286 e 288 do Novo Código de Processo 

Civil dispõem que: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas 

de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3o, ao juízo prevento. (...) Art. 288. O juiz, de ofício ou a 

requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de 

distribuição. Sobre o instituto da conexão, o artigo 55 do Código de 

Processo Civil dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. É importante 

lembrar que o objetivo do instituto da conexão é evitar decisões 

conflitantes, de modo que, havendo a possibilidade de serem proferias 

decisões contraditórias, a conexão deve ser reconhecida para que as 

questões sejam julgadas simultaneamente. Os apontamentos discutidos 

nas ações são oriundos da mesma relação de consumo decorrente do 

contrato de prestação de serviço de fornecimento de água referente à 

matrícula n. 467841-9, sendo-lhes, portanto, comum a causa de pedir, qual 

seja, a negativa de prestação de serviços de fornecimento de água e 

esgoto em decorrência de inadimplemento de faturas de consumo, além da 

possibilidade de risco de decisões conflitantes. Portanto, existem 

elementos suficientes para concluir que há conexão entre as ações, 

justificando-se a reunião dos seus respectivos processos. Nesse sentido: 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. CONEXÃO. APELO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A 

SENTENÇA. (TJRS, Apelação Cível n. 70000117697, Décima Quinta 

Câmara Cível, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, j. 27/10/1999). 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MESMO 

OBJETO. CONEXÃO. JUÍZO PREVENTO. 1. Reputam-se conexas duas ou 

mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. 2. 

Considera-se prevento o juiz que despachou em primeiro lugar, conforme 

artigo 106 do Código de Processo Civil. (TJMG, Conflito de Competência n. 

1.0000.11.047106-7/000, 16ª Câmara Cível, Relator Des. Wagner Wilson, j. 

15/2/2012). Registre-se, ainda, que, para determinar a prevenção (NCPC, 

58), deve ser aplicado o disposto no artigo 59 do NCPC que estabelece: 

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo. No caso, a ação em trâmite perante a 06ª Vara Cível da Capital foi 

obviamente distribuída antes da presente ação. Assim, verificada a 

existência de conexão entre as ações em comento, há que se reconhecer 

a causa de modificação da competência, na pior das hipóteses, por conta 

do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos 

termos dos artigos 55, caput, § 1º, e 55, § 3º, do NCPC. Desta feita, 

DETERMINO a remessa destes autos ao Juízo da 06ª Vara Cível da Capital 

para a sua distribuição por dependência aos autos do PJE n. 

1034499-91.2017.8.11.0041, nos termos dos artigos 55, caput, §§ 1º e 3º, 

58, 59, 286, incisos I e III, e 337, inciso VIII, do NCPC. Às providências. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017501-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNEI RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017501-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALNEI RODRIGUES CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 
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GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Trata-se de carta 

precatória oriunda de ação ajuizada por VALNEI RODRIGUES CARVALHO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICIPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE, distribuída para esta Terceira Vara Cível. No entanto, a causa 

é de competência da Fazenda Pública, razão pela qual declino a 

competência para uma das Varas Especializadas desta Comarca. Às 

providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017553-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE FRANCA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017553-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA PAULA DE 

FRANCA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

ajuizada por instituição financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969, 

que trata da alienação fiduciária, distribuída para esta Terceira Vara Cível. 

Não obstante, com a edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas 

Varas Especializadas de Direito Bancário, cuja competência restou 

estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º que 

dispõem: Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei 

nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades 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. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de busca e apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, 

reconhecida a incompetência absoluta deste Juízo, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do Provimento n. 

4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às 

providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017189-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. A. S. (REQUERENTE)

NAYARA GRAYCE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017189-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NAYARA GRAYCE FERREIRA DE ALMEIDA, MARIA EDUARDA DE 

ALMEIDA SCHUCH REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Não 

obstante, com a edição da Resolução n. 23/2013-TP, foi criada a Vara 

Especializada de Execução Fiscal e redefinida a competência das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, que restou estabelecida no seu artigo 

2º da seguinte maneira: Art. 2º. Fica atribuída à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, bem como redefinida a 

competência das atuais varas especializadas da Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 

3ª, 4ª e 5ª Varas), nos termos do quadro abaixo: - Vara Esp. de Execução 

Fiscal. (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). - 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública). - 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda 

Pública). - 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos 

em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada 

e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 4ª 

Vara Esp. 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). - 5ª Vara Esp. 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 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública). Portanto, estabelecida 

competência específica a determinados órgãos jurisdicionais, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento e julgamento de ação em 

que figure exclusivamente em um de seus polos a Fazenda Pública 

Estadual. Desta feita, reconhecida a incompetência deste Juízo, DECLINO, 

de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da 

Resolução n. 23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste 

Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038791-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANICE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029799-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. (REQUERENTE)

F. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 23 de 503



ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034635-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CHAVES EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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: 1001890-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENINE PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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: 1025906-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR OAB - SP0200129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR OAB - SP247439 (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013477-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007490-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAID FOR YOU FRANCHISING E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA VICTORIA FERREIRA OBARA OAB - PE39673 (ADVOGADO)

RAIF DAHER HARDMAN DE FIGUEIREDO OAB - PE39799 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA NUNES FALZONI ROSSI (REQUERIDO)

LMT1 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME (REQUERIDO)

NILO JOSE ROSSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO)

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MURILLO BUENO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO AUGUSTO PÁDUA SALAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007490-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAID FOR YOU FRANCHISING E SERVICOS LTDA - ME 

REQUERIDO: FLAVIA NUNES FALZONI ROSSI, NILO JOSE ROSSI, LMT1 

SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Cumpra-se integralmente o despacho 

de ID.13351516. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312627 Nr: 18615-88.2007.811.0041

 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: CLAUDIO ZAFALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINO RAFAEL DO ESPIRITO SANTOS, 

AUREA ALVES DE LIMA, COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LAERCIO SEBASTIÃO CARDOSO, VALDEMAR 

VIEIRA DIAS, ESPOLIO DE JOSÉ CARLOS GOMES, LUCI ADRIANA GOMES, 

KLEBER CARLOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT, DANIELLE TAQUES LEITE - OAB:10.986/MT, JOSÉ 

BATISTA FILHO - OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCI ADRIANA GOMES, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido KLEBER CARLOS GOMES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se a Ação de Adjudicação Compulsória em que 

Claudio Zafalon move contra Cristino Rafael do Espirito Santo, Aurea 
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Alves de Lima, Valdemar Vieira Dias, laércio Sebastião Cardoso, Coimbral 

–Empreendimentos Imobiliários Ltda, representado pelo sócio Manoel Olair 

da Silva e José Carlos Gomes, que faleceu em 13/11/2012, sendo que na 

Certidão de Óbito constou que o falecido havia deixado esposa Sra.Juli 

Maria Ozilda Zabloski Gomes, e dois filhos Luci Adriana Gomes e Kleber 

Carlos Gomes, atualmente em lugar incerto e não sabido. Consta da ação 

que o autor adquiriu dos requeridos o direito de 67 lotes do Loteamento 

Jardim Passaredo por meio de contrato de sessão de direitos Aquisitivos 

ou Contratos Particulares de Compra e Venda as vendas foram 

estipuladas, em parcelas ora em cheques, ora em promissórias assinadas 

pelo comprador e vinculadas ao respectivo contrato, devidamente 

resgatadas pelo comprador, e quitadas. Ocorre que os requeridos 

obrigaram-se a outorgar as escrituras definitivas de propriedades plena 

dos imóveis, após a quitação do valor acordado. O requerente quitou 

todos os contratos, todavia, não consegue localizar os vendedores para a 

outorga das escrituras. O autor buscou localizar várias vezes os 

requeridos para outorga das escrituras e não obteve êxito.

Despacho/Decisão: Indefiro o pedido de Justiça Gratuita para o autor, visto 

que conforme extratos RENAJUD, o mesmo possui vários veículos 

registrados em seu nome, inclusive do ano 2018, não se encaixando na 

definição de "necessitado".Retifique-se o pólo passivo da lide para 

constar Espólio de José Carlos Gomes e a seguir expeça-se edital de 

citação para os herdeiros qualificados às fls. 343.De outro giro, citem-se 

os demais requeridos, via oficial de justiça, nos endereços localizados via 

sistema INFOJUD, para querendo apresentar resposta no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSANGELA GOMES 

BEZERRA SCARCELLI, digitei.

Cuiabá, 14 de junho de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312627 Nr: 18615-88.2007.811.0041

 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: CLAUDIO ZAFALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINO RAFAEL DO ESPIRITO SANTOS, 

AUREA ALVES DE LIMA, COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LAERCIO SEBASTIÃO CARDOSO, VALDEMAR 

VIEIRA DIAS, ESPOLIO DE JOSÉ CARLOS GOMES, LUCI ADRIANA GOMES, 

KLEBER CARLOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT, DANIELLE TAQUES LEITE - OAB:10.986/MT, JOSÉ 

BATISTA FILHO - OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTINO RAFAEL DO ESPIRITO 

SANTOS, Cpf: 56790643168, Rg: 797065, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido AUREA ALVES DE LIMA, Cpf: 20127731172, Rg: 

206.545, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

VALDEMAR VIEIRA DIAS, Rg: 475.596, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido LAERCIO SEBASTIÃO CARDOSO, Cpf: 10440640997, 

Rg: 927981, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 

14915466000121. 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 a Ação de Adjudicação Compulsória em que 

Claudio Zafalon move contra Cristino Rafael do Espirito Santo, Aurea 

Alves de Lima, Valdemar Vieira Dias, laércio Sebastião Cardoso, Coimbral 

–Empreendimentos Imobiliários Ltda, representado pelo sócio Manoel Olair 

da Silva e José Carlos Gomes, que faleceu em 13/11/2012, sendo que na 

Certidão de Óbito constou que o falecido havia deixado esposa Sra.Juli 

Maria Ozilda Zabloski Gomes, e dois filhos Luci Adriana Gomes e Kleber 

Carlos Gomes, atualmente em lugar incerto e não sabido. Consta da ação 

que o autor adquiriu dos requeridos o direito de 67 lotes do Loteamento 

Jardim Passaredo por meio de contrato de sessão de direitos Aquisitivos 

ou Contratos Particulares de Compra e Venda as vendas foram 

estipuladas, em parcelas ora em cheques, ora em promissórias assinadas 

pelo comprador e vinculadas ao respectivo contrato, devidamente 

resgatadas pelo comprador, e quitadas. Ocorre que os requeridos 

obrigaram-se a outorgar as escrituras definitivas de propriedades plena 

dos imóveis, após a quitação do valor acordado. O requerente quitou 

todos os contratos, todavia, não consegue localizar os vendedores para a 

outorga das escrituras. O autor buscou localizar várias vezes os 

requeridos para outorga das escrituras e não obteve êxito.

Despacho/Decisão: Indefiro o pedido de Justiça Gratuita para o autor, visto 

que conforme extratos RENAJUD, o mesmo possui vários veículos 

registrados em seu nome, inclusive do ano 2018, não se encaixando na 

definição de "necessitado".Retifique-se o pólo passivo da lide para 

constar Espólio de José Carlos Gomes e a seguir expeça-se edital de 

citação para os herdeiros qualificados às fls. 343.De outro giro, citem-se 

os demais requeridos, via oficial de justiça, nos endereços localizados via 

sistema INFOJUD, para querendo apresentar resposta no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSANGELA GOMES 

BEZERRA SCARCELLI, digitei.

Cuiabá, 14 de junho de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867906 Nr: 7874-42.2014.811.0041

 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: TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 894147 Nr: 25993-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON TOCHIO FIGUEIREDO MATSUBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRANDÃO DOS SANTOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - 

OAB:23931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 281/283, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775855 Nr: 29124-05.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

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

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 
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OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO BATISTA 

BLASI - OAB:12249/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 EUCATUR – 

EMPRESA UNIÃO C. TRANSP. E TURISMO LTDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações finais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 919450 Nr: 43072-43.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA, 

MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ACACIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11.371-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.269/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - 

OAB:10.269/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 175/186, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 933422 Nr: 51120-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DORILÊO DE LIMA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/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 apresentar alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1109072 Nr: 14293-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ PINTO SAMPAIO, EVERTON CARNEIRO DE 

SOUZA, SEBASTIÃO INÁCIO DA CONCEIÇÃO, GONÇALINA RODRIGUES 

DA CONCEIÇÃO, FRANCISCO TAVARES FILHO, BENILDE PEREIRA DE 

ARAUJO TAVARES, ISABEL MARIA DA SILVA NASCIMENTO, ADÃO 

MILTON RODRIGUES, BENEDITA QUEIROZ DA COSTA, ZENI ALVES 

RODRIGUES, IVONE ALVES DE PAULA, ERACILA DE ANDRADE, 

BENEDITO DIAS DA COSTA

 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 PATINI - 

OAB:11.660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre a proposta de honorários pericias fls. 438/441, no valor de R$ 

51.740,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886025 Nr: 20538-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTARINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP, OLGA 

RODRIGUES DE MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26797/SP, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:173.448/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da audiência 

designada para o dia 05/09/2018, às 15h45, no Juízo Deprecado da 

C o m a r c a  d e  S ã o  P a u l o / S P ,  C a r t a  P r e c a t ó r i a  n º 

1009474-85.2018.826.0021.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 231994 Nr: 1402-06.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECAMAT FLORESTAL LTDA, EVANDRO 

VIERO TREVISAN, CLAUDIA MARTINEZ TREVISAN, LUIZ VIEIRO 

TREVISAN, MARA LÚCIA CARDOZO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123-MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067, FABIO 

SCHNEIDER - OAB:5.238/MT, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:, LUÍS 

FERNANDO DECANINI - OAB:6865-A, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da referida penhora de fls. 

175, do imóvel Rural denominado “Fazenda São Pedro”, para manifestar no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875497 Nr: 13777-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY BISPO ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPEN VIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, 

EDUARDO CUIABANO, MANOEL ANTONIO CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON DA COSTA MOTTA 

- OAB:14870, FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - 

OAB:OAB13.691

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o calculo de fls. 149/153, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775277 Nr: 28523-96.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALE S.A, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A, AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 704/713, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939941 Nr: 54551-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELINO SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

EMPRESAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO , JOAO 

GONÇALO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO Z. 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT, THALES VALLE BARBOSA ANJOS - OAB:14.958, 

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 66/69, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1289272 Nr: 4697-31.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORRETO E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIZA STELA, FRANCO GIULIANO 

STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133

 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.: 1147351 Nr: 30574-41.2016.811.0041

 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: VSDA, VALDICE BOSCO DOS ANJOS

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 170/175, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811202 Nr: 17693-37.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

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

OAB:9.235/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118948, PEDRO 

MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA EUCATUR – 

EMPRESA UNIÃO C. TRANSP. E TURISMO LTDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações finais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779562 Nr: 33037-92.2012.811.0041

 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: JULIANA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY REGINA SOUZA E SILVA - 

OAB:16963/0, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9.235/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO BATISTA 

BLASI - OAB:12249/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 EUCATUR – 

EMPRESA UNIÃO C. TRANSP. E TURISMO LTDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações finais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1137068 Nr: 26092-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA CECILIA 

HENRIQUE PINHEIRO, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, 

WILLIAN VEIGA - OAB:20.725-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Certifico e dou fé que procedi à republicação do despacho de fls. 62, 

tendo em vista que o nome do advogado da publicação de fls. 63 não 

corresponde com ao do substabelecido.

 Despacho de fls. 62: Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1258441 Nr: 23799-73.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA, MARIA ELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5.943 /MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EMBARGADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS e documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 347450 Nr: 17605-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO MARCELO PRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL FOLHA DO ESTADO ( SB GRÁFICA E 

DITORA LTDA )

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

ALMEIDA - OAB: 7355 A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/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 sobre a resposta de 

ofício, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 751271 Nr: 3018-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA, 

ROGÉRIO MENDIOLA WOLFFENBUTTEL, MARCIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC BORGES TRANSPORTE CCB 

TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEL, CARLOS CESA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198- B, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CC BORGES TRANSPORTE CCB 

TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEL, CNPJ: 12103163000189. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte requerida, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória movida pela Pneulink 

Importação e Comércio de Pneus Ltda em face de CC Borges Transportes 

em decorrência de uma relação comercial entre a requerente e a 

requerida, da compra e venda foram emitidas duplicatas mercantis 

emitidas quando da aquisição de materiais pela requerida 

denºs0287227/3,028727/4,028727/5,028727/6,0301196/1,030196/2,03019

6/3,030196/4,030196/5 e 030196/6, no valor total de 12.549,24.A autora 

tentou, por diversas vezes, entrar em contato com a Ré, na tentativa de 

solucionar amigavelmente, mas não obteve êxito. A Ré foi citada por edital, 

e deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação, sendo 

decretada a revelia e nomeando curador especial, que por sua vez, 

apresentou contestação por negativa geral.

Despacho/Decisão: Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.Intime-se. 

Cumpra-se.

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, ROSANGELA GOMES 

BEZERRA SCARCELLI, digitei.

Cuiabá, 08 de junho de 2018

Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1041006 Nr: 42093-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN PET FOODS LICENSEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A, VANESSA VILARINO LOUZADA 

- OAB:215.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRAZILIAN PET FOODS LICENSEE LTDA, 

CNPJ: 13056177000585. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte requerida, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória movida pela Ambev S/A em 

face de Brazilian Pet Foods Licensee Ltda em decorrência de uma relação 

comercial entre a requerente e a requerida, foram emitidas notas fiscais, 

consoante a entrega das mercadorias, a Ré não efetuou qualquer 

pagamento, se tornando inadimplente. A autora tentou, por diversas 

vezes, entrar em contato com a Ré, na tentativa de solucionar 

amigavelmente, mas não obteve êxito. A Ré foi citada por edital, e foi 

nomeada a Defensoria Pública como curadora especial para defender os 

seus direitos.

Despacho/Decisão: Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.Intime-se. 

Cumpra-se.

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, ROSANGELA GOMES 

BEZERRA SCARCELLI, digitei.

Cuiabá, 08 de junho de 2018

Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017021-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CELIO DA CONCEICAO (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)

 

Nos termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, 

no prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo a autora relatar como ocorreu o 

acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, NCPC). Deverá ainda em igual 

prazo, apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso para análise. Cuiabá-MT 20 de junho de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017017-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

para apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Deverá ainda em igual prazo, adequar sua 

inicial à nova sistemática processual em vigor e esclarecer os fatos, 

devendo a autora relatar como ocorreu o acidente, qual o tipo e o local da 

fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 320, 321, parágrafo 

único, NCPC). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 20 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031577-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ZORZO SILVA LUGO MAGDALENA OAB - MS18560 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. SUBRINHO - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação 

vigente e do art. 482, IV, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para 

proceder a intimação da parte autora para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória de ID 13756688, e comprovar a sua distribuição e preparo 

no Juízo deprecado no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 21 de junho de 

2018 MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001099-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

 

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 manifestar 

sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 13662374, no prazo de 

quinze (15) dias. CUIABÁ, 21 de junho de 2018. MONNYQUE LILIAN 

SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038548-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038548-78.2017.8.11.0041 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 
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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) é 

aposentada e pensionista do Estado de Mato Grosso, e conforme 

documentos de ID 12908776, nos últimos três meses auferiu uma renda 

BRUTA de mais de R$29.300,00, renda esta incompatível com aqueles que 

fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. Ademais, o(a) autor(a) não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009624-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009624-57.2017.8.11.0041 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 

9063161. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001911-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FIRMINIO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001911-31.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 
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Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003137-37.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O pedido 

formulado pela autora (ID.13773254) já foi analisado, conforme decisão 

constante no ID. 13731656. Aguarde-se o decurso do prazo para 

apresentação de impugnação. Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002931-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGURO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002931-43.2018.8.11.0002 DESPACHO Nos termos do 

art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias , adequar sua inicial à nova sistemática processual em vigor e 

esclarecer os fatos, devendo a autora relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, NCPC). No mesmo prazo deverá, apresentar 

cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 21 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003868-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO MAURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO BRAGA JARDIM - ME (RÉU)

 

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 manifestar 

sobre a correspondência devolvida de ID 13796071, no prazo de 5 (cinco) 

dias. CUIABÁ, 21 de junho de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018417-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEIA CORREA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA (RÉU)

ASSOCIACAO DE MAES PENIEL ELSHADAY (RÉU)

 

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 manifestar 

sobre a correspondência devolvida de ID 13796295, no prazo de quinze 

(15) dias. CUIABÁ, 21 de junho de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030629-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 manifestar 

sobre a correspondência devolvida de ID 13796589, no prazo de 5 (cinco) 

dias. CUIABÁ, 21 de junho de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029852-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA FRANCISCO (REQUERENTE)

LEANDRO AUGUSTO FRANCISCO COSTA (REQUERENTE)

KRISCIE LORENE FRANCISCO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

13796734), no prazo de CINCO (5) dias. Cuiabá, 21 de junho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035576-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASSIGNAN CELLOS & CIA. LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE SOUZA SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

13796919), no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 21 de junho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038792-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FARIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038792-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011868-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELE MARIA DE SOUSA OAB - MT23353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FAINOR SANCHES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011868-22.2018.8.11.0041 TERMO DE AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número do Processo: 

1011868-22.2018.8.11.0041 Data e horário: 04 de junho de 2018, às 14:00 

horas. Autor: Francisco Fainor Sanches de Lima Ré: Interligação Elétrica 

do Madeira S.A PRESENTES: Juíza de Direito: Dra. Ana Paula da V. Carlota 

Miranda Autor: Ausente Advogado do autor: Ausente Réu: Ausente 

Advogado da ré: Testemunha: Sandro Alberto de Souza Junior OAB 

15807 Gustavo De Melo Portela Spengler RG nº 001075308 SSPMS 

Acadêmicos: Lucimar Alves da Costa RG 17785812 SESP MT 

OCORRÊNCIAS Iniciada a solenidade, constatou-se que o PJE está 

temporariamente indisponível, não havendo também noticia de que a parte 

autora e seus patronos foram devidamente intimados para o ato. A ré 

requereu prazo para juntada de substabelecimento, bem como de 

procuração outorgada aos advogados do autor. DELIBERAÇÕES A seguir 

a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Concedo o prazo de 5 dias para 

juntada de substabelecimento ao advogado presente a este ato, bem como 

de cópia da procuração outorgada ao advogado do autor. Esta audiência 

ficou prejudicada pelas razões acima exposta. Redesigno o dia 23 de 

julho, às 14:00 horas para audiência e inquirição da testemunha. Saem os 

presentes intimados.” Nada Mais, Eu, __________ (Brenda de Queiroz 

Sanches) – Estagiária de Direito, que digitei e encerro o presente. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Sandro Alberto de 

Souza Junior Advogado da ré Cuiabá, 4 de junho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025055-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025055-34.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004263-25.2018.8.11.0041

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:

ERALDO PAIM DE ARAUJO (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 12683783 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 . AGDA RIBEIRO DE 

CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007627-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDACI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007627-05.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A decisão 

de ID 12424728 não consignou a data da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do CPC/15. Assim designo o dia 30/07/2018 às 09:30 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos 

nos termos da decisão de ID 12424728. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 16 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007627-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDACI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007627-05.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A decisão 

de ID 12424728 não consignou a data da audiência de conciliação prevista 
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no art. 334 do CPC/15. Assim designo o dia 30/07/2018 às 09:30 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada perante a Central de 

Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos 

nos termos da decisão de ID 12424728. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 16 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007627-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDACI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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 (ID 12793939), no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUIABÁ, 21 de junho de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777087 Nr: 30428-39.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TULIO GODOY INOCENCIO

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

TRABALHO MÉDICO, UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZANDRA PIMENTA PIZZATTO 

- OAB:14303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUIZ 

CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP

 Processo n° 30428-39.2012.811.0041

Código: 777087

Vistos e etc.

Indefiro o pedido de p. 351, tendo em vista que o valor depositado a p. 348 

trata-se das taxas e custas processuais calculadas a p. 344.

Assim, intime-se a exequente para requer o cumprimento de sentença, 

apresentando calculo discriminado, na forma do art. 524 do CPC.

Cuiabá, 19 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.: 739427 Nr: 36072-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SOARES BORGES FILHO, CELSO AZOIA, 

DARCY JOSÉ DOS SANTOS, KATYA REGINA CURVO GALITZKI, 

CRISTOBAL GASQUES, CENIRA ALVES BERNARDO, MARIA AMELIA 

RAMOS, NAOEL HASSAN FERES, IVO CORREIA RIBAS, LEILA LUCIA 

COUTINHO SOLDERA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, LUIZ DE OLIVEIRA, 

NAZIRA HASSAN FERES, JOSE GOMES, APARECIDO GOMES, MARLI 

GOMES DA SILVA, MARLENE GOMES DO NASCIMENTO, MARILEIDE 

GOMES FRANCISCO, PEDRO MUFATTO

 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: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Processo nº 36072-94.2011.811.0041

Código 739427

DESPACHO

Defiro o pedido de p. 620.

Devolvo o processo à secretaria, para a parte autora efetuar carga do 

processo pelo prazo de 05 (cinco) dias.

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.: 929768 Nr: 49172-14.2014.811.0041

 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: DEVAILSON BETIM SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Diante o exposto, arbitro a titulo de honorários periciais em favor do perito 

nomeado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).Intime-se o réu para que 

comprove o recolhimento dos honorários periciais em 05 (cinco) 

dias.Após, requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou 

telefone, informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá 

entregar o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos 

trabalhos.Autorizo o levantamento de 50% dos honorários periciais com o 

inicio dos trabalhos, quanto ao saldo remanescente este poderá ser 

levantado com a entrega do laudo.Intimem-se.Cumpra-se com URGENCIA 

processo da meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 20 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.: 946525 Nr: 58331-78.2014.811.0041

 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: MARIA CANDIDA PEREIRA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, REGINA HELENA ARANTES DE BARROS CHÉR 

- OAB:173.494, RODRIGO NUNES - OAB:144.766

 Em que pese a revelia e o desinteresse das partes na produção de 

provas, entendo necessária a designação de audiência de instrução para 

colher o depoimento pessoal da autora.

 Assim, designo o dia 04/09/2018, às 14:00 horas para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se pessoalmente a autora para vir depor, sob pena de confissão.

 Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040811 Nr: 41979-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA, 

PAULO CESAR BITTENCOURT DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZONIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:174666/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689, JACIR SCARTEZINI - OAB:16.599-A, JOÃO PEDRO DE DEUS 

NETO - OAB:135.506, MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO - 

OAB:5.865

 Posto isto, indefiro o pedido liminar de tutela antecipada (provisória) 

formulado na inicial.A fim de evitar maiores prejuízos e delongas, defiro o 

pedido formulado pelo réu e determino a intimação da União, por intermédio 

da Procuradoria da União, para manifestar se possui interesse na 
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presente lide (AgR 131080/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2014, 

Publicado no DJE 18/11/2014).Com a manifestação, intimem-se as 

partes.Após, concluso para deliberações.Prestei as informações 

solicitadas pela Ouvidoria do Tribunal de Justiça através do Ofício n. 

044/2018-GAB.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894815 Nr: 26380-66.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVF, RAV, VRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVDMEM, GVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, GABRIELA ROSA SUCH - 

OAB:24.740, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL MARCONDES MELO - 

OAB:MT-14.214, RODRIGO SCHWAB MATOZZO - OAB:5849 - MT

 Posto isto, nos termos do art. 485, inc. IV, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015 c/c artigo 806, do CPC/1973 (art. 308 e 309, inc.I, CPC/2015), 

julgo extinta sem resolução de mérito esta ação cautelar inominada 

proposta por MAURO VIVEIROS FILHO, RAMON ALCIDES VIVEIROS e 

VICTÓRIA REGINA VIVEIROS contra HIRAN VINÍCIUS DE MORAES E MELO 

e GIL VINÍCIUS DE MORAES E MELO. Como consequência, REVOGO a 

liminar concedida às p. 56/57.Condeno os autores ao pagamento das 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC. Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 844358 Nr: 48182-57.2013.811.0041

 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: AM PM COMESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., MARLENE NAZARIO 

CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonny Rangel Moshage - 

OAB:OAB/MT 7694

 da massa falida ou da empresa em recuperação. DIRCEU DOS SANTOS, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)CONFLITO POSITIVO 

DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

- AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

UNIVERSALIDADE DO JUÍZO - PRECEDENTES DO STJ – CONFLITO 

PROCEDENTE. Conforme regra do art. 6º da Lei n.º 11101/2005, deve-se 

buscar a preservação da universalidade do juízo que processa a falência 

ou a recuperação judicial. Tal regra gera consequente atração para o juízo 

universal de todas as ações de interesse da massa falida ou da empresa 

em recuperação. (CC 77902/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 

08/02/2017)AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - FALÊNCIA DA EMPRESA CEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO PARA JULGAMENTO DA AÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 

É da Vara Especializada de Falência a competência para dirimir as 

questões que dizem respeito à falida e seus credores, nas matérias que 

envolvam direitos patrimoniais da massa.(AI 104522/2007, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 03/03/2008, Publicado no DJE 14/03/2008)Desta 

forma, a fim de evitar decisões que conflitem com o plano falimentar das 

rés, DETERMINO a remessa dos autos e seus apensos ao Juízo da 4° 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, a fim de tramitem com a ação 

falimentar de código 402959.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 

20 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.: 905476 Nr: 33895-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA

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

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente com 

resolução de mérito a ação de obrigação de fazer c/c tutela específica ou 

antecipada proposta por ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA em desfavor 

de SUL AMÉRICA DE SEGURO SAÚDE, confirmando a liminar deferida à p. 

55.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8º, CPC).Transitado em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 

de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 390939 Nr: 26619-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA EUGÊNIA DE ALMEIDA BOURET ORRO

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743, PAULO 

HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de p. 354 e, consequente, 

HOMOLOGO os cálculos elaborados pelo contador judicial a p. 350, e, por 

fim, considerando que a exequente já levantou o valor que lhe fazia jus, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do 

CPC. Após, cumprido o previsto no Pedido de Providencia 218/2014 da 

CGJ-MT, expeça-se competente alvará judicial em favor do executado, 

referente ao valor ainda depositado aos autos (extrato em anexo), eis que 

se trata do excesso encontrado, devidamente atualizado.Após o decurso 

do prazo recursal, certifique-se e, arquive-se com as cautelas de praxe. 

P. I. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 20 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.: 394502 Nr: 30327-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO VARGAS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BORGES, DANIELA NODARI, 

CLEIDE IMÓVEIS

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

OAB:12.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI - 

OAB:16299, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT, 

WILMARA APARECIDA SANTOS - OAB:4710/MT

 Numeração Única 30327-07.2009.811.0041 - Código 394502

DESPACHO

 Conforme decisão proferida nos autos de embargos de terceiro n. 

16750-78.2017.811.0041 (código 1235642), está suspensa a penhora 

recaída sobre o imóvel matriculado no 1º CRI da Comarca de Várzea 

Grande/MT sob n. 31.641.

Intimem-se.

 Cuiabá, 20 de junho de 2018.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 196542 Nr: 11769-26.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSITANNO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ante o exposto, defiro o pedido retro 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.: 725401 Nr: 21124-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

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

OAB:OABMT 10889

 Vistos etc.

Trata-se de execução em tramite desde 2011, em que o executado ainda 

não foi localizado para citação.

O ordenamento processual civil prevê:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 

justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”

Assim, no termos do art. 830 do CPC defiro o arresto requerido e anexo o 

recibo de bloqueio de valores junto ao Bacenjud.

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 arresto 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, o exequente deverá promover 

a citação do executado.

 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.Oficie-se às 

Comissões de Assuntos Fundiários de Âmbito Municipal e Estadual para 

conhecimento.Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa (art. 82, §2º e 85, §2º, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 399988 Nr: 32865-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9.429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 947/2009

Código: 399988

Vistos e etc.

Tendo em vista que a executada já foi citada, conforme se infere na 

certidão do oficial de p. 35, INDEFIRO o pedido de p. 60.

Assim, intime-se a exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cuiabá, 19 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.: 799556 Nr: 5982-35.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA EPP, ALI OMAR LAHIS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 35 de 503



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A 

/ MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Segue em anexo o resultado da busca de endereço realizada via 

Bacenjud.

Intime-se a a parte autora para ciência e requerimento pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 882385 Nr: 18200-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, AM 

PM COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonny Rangel Moshage - 

OAB:OAB/MT 7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Processo n° 18200-61.2014.811.0041

Código: 882385

Vistos e etc.

Trata-se de ação de rescisão contratual, cobrança de multa por 

inadimplemento proposta por Nazário Comercio de Combustíveis e 

Lubrificantes LTDA, em face de Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e AM 

PM Combustíveis LTDA.

Na data de hoje declinei a competência ao juízo da falência da comarca de 

Várzea Grande-MT das ações em apenso - código 844361 e 844358 -, as 

quais, como já informado em decisões anteriores, possuem o mesmo 

objeto, ou seja, os contratos de comodato e franquia entabulados entre as 

partes, para a exploração de atividade de posto de gasolina, loja de 

conveniência e troca de óleo.

Conforme a decisão de p.609/610 a presente causa está intimamente 

ligada às ações conexas 844358 e 844361, sendo que naqueles autos e 

no presente (p. 627/630) foi informada a decretação da falência da autora.

Assim, a fim de evitar decisões conflitantes entre os autos 844358 e 

844361, bem como decisões podem confrontar com o plano falimentar, 

forçoso se faz a remessa dos presentes autos ao juízo da falência, 

conforme já determinado nos autos em apenso.

Desta forma, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da 4° Vara Cível 

da Comarca de Várzea Grande para que o mesmo tramite em conjunto 

com os autos em apenso, e auto falimentar n° 12905-29.2015.811.0002..

Promovam-se as devidas baixas e remetam-se os autos ao Juízo 

Competente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 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.: 933039 Nr: 50949-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLS, SANDRA DOS REIS LARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

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

SANTOS - OAB:13431-A

 Diante da insistência na oitiva da representante do autor e como o patrono 

deste, intimado, injustificadamente não compareceu ao ato, nomeio como 

advogado dativo tão somente para o ato Anderson Rodrigues Carvalho, 

OAB/MT n.º 17514. Justifico a nomeação também em razão do processo 

ser prioritário, pois pertence à Meta 02/CNJ e a parte é criança. Declaro 

encerrada a instrução. Converto os debates orais por alegações escritas 

e concedo o prazo individual e sucessivo de 15 dias para sua 

apresentação, iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença 

COM URGÊNCIA. PROCESSO DA META 02/CNJ. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 399884 Nr: 32671-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGITAL TECNOLOGIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE PASETTI - 

OAB:11734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS WILLIM CAMPOS 

DOS SANTOS - OAB:31.138/DF, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes para manifestarem sobre o 

cálculo de fls.352/354, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935668 Nr: 52422-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA

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

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito a ação de indenização por danos 

morais e materiais proposta por ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA em 

desfavor de SUL AMÉRICA DE SEGURO SAÚDE, para condenar a ré em 

danos morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ).Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da 

condenação.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 756557 Nr: 8671-86.2012.811.0041

 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: ISABEL CRISTINA DA COSTA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZOROASTRO C. TEIXEIRA - 

OAB:743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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.: 363831 Nr: 819-16.2009.811.0041

 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: ARNALDO VICENTE NETO, E. A. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, 

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DE MATO 

GROSSO, JORAIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 
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LUIZ AUGUSTO PIRES CESÁRIO - OAB:2090, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 do laudo pericial, já que se limitou a juntar avaliações que descrevem o 

imóvel objeto da avaliação. Lucro cessante não demonstrado, já que não 

há prova de aprovação de qualquer projeto para a construção de 

empreendimento imobiliário. Juros de mora e compensatórios aplicados 

corretamente, nos termos do representativo da controvérsia - REsp 

1118103/SP. Artigo 543 - C, § 7º, do CPC. Sucumbência recíproca 

caracterizada. Inteligência do artigo 21 do CPC. Recursos a que se negam 

seguimento, nos termos do artigo 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - REEX: 

00115637420078190055 RIO DE JANEIRO SAO PEDRO DA ALDEIA 2 

VARA, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JUNIOR, Data de 

Julgamento: 24/08/2015, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/08/2015)APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS - SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO - SALDO DEVEDOR 

COMPROVADO PELA PERÍCIA - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO LAUDO 

PERICIAL. - A segunda fase da ação de prestação de contas visa 

examinar o mérito das contas prestadas e declarar eventual saldo 

devedor ou credor (arts. 915 e 918 do CPC). - A apresentação de 

impugnação genérica ao laudo pericial, sem indicação de elementos 

objetivos, não tem o condão de elidir as conclusões lançadas pela prova 

pericial. - Apurando-se através de prova pericial, a existência de saldo 

credor em favor dos autores, a manutenção da sentença é medida que se 

impõe. (TJ-MG - AC: 10024001046226003 MG, Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 03/04/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2014)Ante ao exposto, REJEITO a 

impugnação de p. 759/763.Não havendo mais provas a serem produzidas, 

declaro encerrada a instrução processual.Intimem-se as partes para que, 

no prazo individual e sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando pelo autor, 

apresentem seus memoriais finais.Expeça-se competente alvará em favor 

da perita conforme já determinado a p. 719.Em seguida, concluso para 

sentença.Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 1235642 Nr: 16750-78.2017.811.0041

 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: JGNB, DANIELA NODARI BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO VARGAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI - 

OAB:16299, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

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

OAB:12.770

 Desta feita, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e determino a suspensão da 

penhora realizada sobre o imóvel registrado em nome de João Guilherme 

Nodari Boges, perante o 1º CRI da Comarca de Várzea Grande/MT, sob n. 

3 1 . 4 6 1 .  I n t i m e m - s e . O  c u m p r i m e n t o  d e  s e n t e n ç a  n . 

30327-07.2009.811.0041 (código 394502) deverá prosseguir em relação 

aos demais atos.Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 14/08/2018 às 11:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo.Intime-se o embargante para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725401 Nr: 21124-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

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

OAB:OABMT 10889

 A tentativa de arresto de ativos financeiros foi infrutífera.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 389096 Nr: 24660-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR SILVA TAQUES NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO SANTOS - OAB:21.239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Manoel Seixas Filho - 

OAB/MT 7.633 - 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 904753 Nr: 33394-04.2014.811.0041

 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: CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 196542 Nr: 11769-26.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSITANNO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A tentativa de penhora de ativos financeiros foi infrutífera.

Defiro o pedido de busca de bens via Renajud e anexo a esta decisão a 

restrição realizada.

Intime-se a executada da penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 844361 Nr: 48185-12.2013.811.0041

 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: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARLENE NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, 

Jonny Rangel Moshage - OAB:OAB/MT 7694, VALDEIR DE QUEIROZ 

LIMA - OAB:11978-A/MT

 patrimoniais da massa.(AI 104522/2007, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 03/03/2008, Publicado no DJE 14/03/2008)EMENTA CONFLITO 

POSITIVO DE COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – UNIVERSALIDADE DO JUÍZO – PRECEDENTES 

DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Conforme regra do art. 6º da Lei n.º 11101/2005, deve-se 

buscar a preservação da universalidade do juízo que processa a falência 
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ou a recuperação judicial. Tal regra gera a consequente atração para o 

juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida ou da 

empresa em recuperação. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA – SUSCITANTE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

UNIVERSALIDADE DO JUÍZO - PRECEDENTES DO STJ – CONFLITO 

PROCEDENTE. Conforme regra do art. 6º da Lei n.º 11101/2005, deve-se 

buscar a preservação da universalidade do juízo que processa a falência 

ou a recuperação judicial. Tal regra gera consequente atração para o juízo 

universal de todas as ações de interesse da massa falida ou da empresa 

em recuperação. (CC 77902/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 

08/02/2017)Desta forma, a fim de evitar decisões que conflitem com o 

plano falimentar das rés, DETERMINO a remessa dos autos ao juízo da 4° 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá, 20 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.: 346318 Nr: 16521-36.2008.811.0041

 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: MARIO BRUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR COSTA AGUIAR, SANDRA GOMES 

AGUIAR, VALTER GUIMARAES FERNANDES, ROSIANE DA SILVA GOMES 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9.146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°1399/2008

Código: 346318

Vistos e etc.

Em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara 

para patrocinar os interesses dos citados por edital a p. 155. 

Encaminhe-lhe os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 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.: 744742 Nr: 41814-03.2011.811.0041

 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: MARA REGINA PERIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls 181/198, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813170 Nr: 19652-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE MARANGONI COSTA RIBEIRO, 

FERNANDO ROBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1300141 Nr: 8524-50.2018.811.0041

 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: PAULO SÉRGIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DINIZ - 

OAB:12126-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829789 Nr: 35542-22.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, UNIVERSAL IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl. 247, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919066 Nr: 42800-49.2014.811.0041

 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: ALTAMIRO DOMINGOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJAILDO RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por 

Altamiro Domingos do Nascimento em desfavor de Djailso Rodrigues de 

Matos.

 O feito teve regular tramitação, estando aguardando realização de 

audiência de instrução e julgamento.

 À p. 131 o autor informou não possuir interesse no prosseguimento da 

ação, requerendo a sua extinção.

 Intimado, o réu concordou com o pedido do autor (p.134).

 É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o 

autor requereu a desistência do feito e sua extinção sem resolução de 

mérito.

 O réu concordou com o pedido de desistência, conforme petição de p. 

134.

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 
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resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma legal.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Custas e despesas processuais pelo autor. No entanto, sendo este 

beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade.

 P. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROMOALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA OAB - MT16628/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002730-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Em 

atendimento ao principio do contraditório e da ampla defesa, intime-se o 

réu para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifeste sobre 

as informações de descumprimento da medida liminar concedida nos 

autos. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para deliberações. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015402-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BEZERRA DA CONCEICAO 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015402-71.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vanessa 

Bezerra da Conceição Oliveira ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de tutela antecipada de urgência em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. A inicial foi instruída com diversos 

documentos. Pelo ID: 13747097 a autora requereu desistência da ação, 

antes mesmo do seu recebimento. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Vanessa Bezerra da Conceição Oliveira ajuizou ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A autora desistiu do feito, 

antes mesmo do recebimento da ação. A ré sequer foi citada. Desta forma 

desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao pedido de 

desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, 

homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000385-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1023957-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021969-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 
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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: 1004360-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES PASCUTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação 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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar o 

resumo da inicial, em formato Word, devendo ser encaminhado para o 

email: cba.6civel@tjmt.jus.br, no prazo 05 dias. 21 de junho de 2018. 

Assinado 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: 1023003-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS OLIVEIRA PARAISO, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

 

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. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026650-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA GIAVAROTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS VEICULOS LTDA (RÉU)

ELIS REGINA MACHADO TESCHKE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (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. 21 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: 1019001-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SOUZA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 21 

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: 1036398-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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. 21 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: 1035754-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELISTICS BARUERI TRANSPORTADORA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO NASSIF MOLINA OAB - SP234297 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO OAB - MT0008138A (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. 21 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: 1037296-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908/O (ADVOGADO)

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO-ATIVA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - 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. 21 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: 1029170-98.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA (AUTOR)

ARTHUR EMMANUEL DE SOUZA DAUBIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFF CAR VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

GEFERSON SOARES DA SILVA (RÉU)

DELSON ANTONIO DA SILVA (RÉU)

LIDIANE ALVES DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

 

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. 21 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: 1034525-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (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. 21 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028814-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PINTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre o documento de ID 13801698, no prazo 05 dias. 21 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1069235 Nr: 55085-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN CUNHA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido, 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.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1109313 Nr: 14406-61.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CN CUNHA & CIA LTDA, CLELIO NOGUEIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloisa Helena Saenz Surita 

- OAB:14658

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes, assim 

como o depoimento pessoal destas.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 20 de fevereiro de 2019, às 16:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 16136 Nr: 1388-86.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE VERGÍLIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORREPARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, SÉRGIO LUIZ 

DE OLIVEIRA, Osnir Luiz de Oliveira, SAULO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do artigo 

1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual identifiquei os 

autos conforme determina a C. N. G. C.

Defiro a busca de bens dos Executados junto ao Sistema RENAJUD, 

conforme requerido em fls. 230/231, que caso positiva servirá o 

respectivo extrato de termo de penhora.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1028598 Nr: 36092-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSON VIEIRA LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.640 /MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1010312 Nr: 27712-34.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRICILA PACHORI CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

KAPPES MOVEIS E DECORAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA GALVÃO PERES - 

OAB:8756-B MT

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

OAB:OAB/MT 13.241-A, EDMILSON OSÓRIO DOS SANTOS - 

OAB:291.955/SP

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

impulsiono os autos para intimação da parte REQUERIDA para que se 

manifeste acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 354453 Nr: 24925-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SUAMÉRICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279-B, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 379090 Nr: 14842-64.2009.811.0041

 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: AUREO DINIZ SANTA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 23/07/2018, no horário das 08h às 10h30m, por ordem de chegada, 

devendo o(a) autor(a) comparecer no seguinte endereço: Rua 24 de 

Outubro, n. 827 - Galeria 24 de outubro, sl 08, Bairro Popular, próximo à 

Praça 8 de abril - praça do Chopão, fone: 2127.8022 e 99631.9747, 

portando seus documentos pessoais, atestados e exames 

complementares (radiografias) que por ventura possam ser úteis a 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 390720 Nr: 26155-22.2009.811.0041

 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: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 17 de julho de 2018, às 08:30 horas, devendo o(a) autor(a) devendo 

o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, portando 

seus documentos pessoais, atestados e exames complementares 

(radiografias) que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico que foi regularizada a representação do requerido, assim 

procedo a intimação do autor para manifestar acerca do contido as fls. 

80/85, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 379090 Nr: 14842-64.2009.811.0041

 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: AUREO DINIZ SANTA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço completo do autor, para fins de intimação pessoal 

acerca da perícia, visto que o endereço constante dos autos consta 

apenas que é zona rural, o nome da comunidade e cidade.

 Intimação da Parte Autora

 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

 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 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 
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PEREIRA BORGES - OAB:8215, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

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, TASSIO 

VINICIUS G. DE AZEVEDO - OAB:13948/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

 Certifio que torno sem efeito a publicação da "Certidão", de 19/06/2018, 

disponibilizada no DJE nº 10280, de 21/06/2018 e publicado no dia 

22/06/2018 em razão da necessidade dos autos serem enviados a Central 

de distribição para retificação das partes, devendo constar como 

requerido apenas Tabajara Irapuan Albernaz Garcia, conforme fls. 939.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1291757 Nr: 5492-37.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANIZA PROJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI COMERCIO SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Vistos etc.

Apense os presentes Embargos à Execução ao processo de cód. 784977.

Certifique a tempestividade dos presentes Embargos à Execução.

Sendo tempestivos, recebo os Embargos à Execução e, por 

consequência, intime a parte Embargada para apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (artigo 920, inciso I, do Código de Processo 

Civil).

Com a resposta, havendo alegação de preliminares, intime a parte 

Embargante para que se manifeste. Caso contrário, venham os autos 

conclusos.

Translade cópia da presente para a ação executiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1274270 Nr: 29135-58.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAÇO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CÉLIO GARCIA - 

OAB:2.809 - MT

 Vistos etc.

Apense os presentes Embargos à Execução ao processo de cód. 447417.

Certifique a tempestividade dos presentes Embargos à Execução.

Sendo tempestivos, recebo os Embargos à Execução e, por 

consequência, intime o Embargado para apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com a resposta, havendo alegação de preliminares, intime a embargante 

para que se manifeste. Caso contrário, venham os autos conclusos.

Translade cópia da presente para a ação executiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 754624 Nr: 6614-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOE MAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do 

CPC.

 Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008328-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 1265096 designo o 

dia 24 de julho de 2018, às 12:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001862-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PACIFICA DE SOUZA (AUTOR)

NELSON ALOISIO MAYER (AUTOR)

SIMONE ATAIDE DA SILVA (AUTOR)

LUCIO MIRANDA DA COSTA (AUTOR)

CATARINA LEITE DA SILVA (AUTOR)

MARIANO DE JESUS SOUSA (AUTOR)

MARIA IZENE FAGUNDES (AUTOR)

BASILIO DAMACENA MEIRA (AUTOR)

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (AUTOR)

SARA DAS DORES PEREIRA (AUTOR)

ROSEANE SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARIA DO SOCORRO SANTOS (AUTOR)

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR)

MARCIA ROSA DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

FRANCISCA FRANCINETE MAIA (AUTOR)

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

VANIR APARECIDA DA SILVA (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)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte 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 12207850. Concedo ao requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento do despacho lançado na movimentação 11722355, para 

emenda do pedido inicial. Decorrido o prazo não havendo nos autos 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004445-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORITA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

LUCIENE MESQUITA DOS SANTOS (AUTOR)

EMERSON DE ARAUJO CONCEICAO (AUTOR)

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

RITA DE SOUZA (AUTOR)

ANA ROSALIA NUNES LEMES (AUTOR)

RITA MOURA DA SILVA MARIANO (AUTOR)

SAULO ANANIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

SONIA MARIA ANJOS FERREIRA (AUTOR)

JOAO MAIA PINHEIRO (AUTOR)

LUIZA VIRGILIA RODRGUES PEREIRA (AUTOR)

MARIA VERALUCIA ALVES PINHEIRO (AUTOR)

CLAYTON MARIANO DA SILVA (AUTOR)

IDELICE FLORA DE JESUS (AUTOR)

FRANCISCO MOREIRA FERREIRA (AUTOR)

VALDINEIA COSTA MACEDO (AUTOR)

ANA BENEDITA DE MOURA E SILVA (AUTOR)

CARMINDA FRANCISCA OLIVEIRA (AUTOR)

ODILIO TAQUES DA SILVA (AUTOR)

ALMI DE SOUZA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Aparte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer suspensão do processo por 20 (vinte) dias, para emenda 

da inicial. Não estando o pedido recebido, indefiro a suspensão requerida 

no Id 12371070. Concedo ao requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento do despacho lançado na movimentação 11934036, 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006901-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLETA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a genitora do requerente, 

vem aos autos anexar o comprovante de renda para emenda da inicial. 

Não havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido 

formulado no Id 12522386, para emenda do pedido, deferindo a requerente 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de Menor dê-se vista dos autos ao I. Representante do Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006188-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Aparte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem aos 

autos requerer dilação de prazo, para emenda do pedido inicial. 

Tratando-se de processo não recebido, concedo a parte requerente o 

prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento do despacho lançado na 

movimentação 12488674, 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

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023903-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DE ALMEIDA OROIDES (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER BOSCATO DE ALMEIDA (RÉU)

JUCIELE CARLOS RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Despejo a parte requerente vem aos autos informar 

que os Requeridos desocuparam o imóvel objeto da ação, requerendo a 

emendar da inicial para que a ação prossiga apenas em relação a 

cobrança de aluguel e demais encargos locatícios, em razão do despejo 

ter perdido seu objeto. Dos autos verifica-se que o requerente apesar de 

intimado da certidão lançada no Id 10587175, deixou de informar nos autos 

o atual endereço dos requeridos. Dessa forma, intime-se o requerente 

para no prazo de cinco dias, informar nos autos o atual endereço dos 

requeridos para posterior citação. Quanto ao pedido formulado no 

identificador - Id nº 13130949, defiro a emenda da inicial requerida, 

retifique-se o registro deste feito para fazer constar como ação de 

Cobrança. Após a juntada nos autos do atual endereço dos requeridos, 

para cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004032-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, interposta por 

pessoa física/jurídica, requerendo a gratuidade da justiça, sob a alegação 

de não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Em que pesem os argumentos apresentados pelos 

requerentes no Id 12324552, não há como considera-los como pessoa 

pobre na acepção jurídica da palavra, ao teor do próprio relato dos fatos, 

que não são suficientes para afastar a presunção de pobreza alegada 

pelo requerente. Assim, não havendo demonstração convincente nos 

autos que o recolhimento das custas causará algum prejuízo ao 

requerente, e ainda, por não me encontrar convencido do fato aduzindo 

por este, que seus rendimentos giram em torno de um salário mínimo, 

indefiro o pedido de gratuidade. Isto posto, fundamentado no que dispõe o 

artigo 321 do CPC, intimem-se os requerentes, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004685-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Reparação de Danos, onde a parte 

requerente vem aos autos anexar comprovante de renda para emenda da 

inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido 

formulado no Id 12269037, para emenda do pedido, deferindo a requerente 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005460-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação Indenizatória, onde a parte requerente vem aos 

autos trazer informações e anexar comprovante de renda para emenda da 

inicial. Não havendo outra pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido 

formulado no Id 12277664, para emenda do pedido, deferindo a requerente 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006720-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERY VIEIRA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (RÉU)

ALFA URBANISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por 

Danos Morais Indenizatória, onde a parte requerente vem aditar o pedido 

requerendo a gratuidade da Justiça, anexando nos autos o comprovante 

de renda para emenda da inicial. Não havendo outra pendência a ser 

sanada nos autos, defiro o pedido formulado no Id 12323092, para 
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emenda do pedido inicial, deferindo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017266-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEFILLEY STUARTY DOS SANTOS PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE REATO OAB - RO2061 (ADVOGADO)

ANANDA OLIVEIRA BARROS OAB - RO8131 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE LUIZA ASSIS SANTIAGO (REQUERIDO)

THIAGO DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1017266-47.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de parte 

beneficiária da gratuidade, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem com nossas homenagens, procedendo-se as baixas 

pertinentes, conforme disciplina a CNGC-MT. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017131-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YANA KEILA ROSSETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1017131-35.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de parte 

beneficiária da gratuidade, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem com nossas homenagens, procedendo-se as baixas 

pertinentes, conforme disciplina a CNGC-MT. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014385-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA CACHIATORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANNE KARINE LOUZICH HUGUENEY WIEGERT (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória nº 1014385-97.2018.8.11.0041 Vistos, A presente 

Deprecada tem como objetivo: a intimação e oitiva da testemunha Anne 

Karine Louzich Hugueney Wiegert. Estando a precatória acompanhada 

das peças necessárias, para o cumprimento de seu objeto, designo o dia 

10 de Outubro de 2018, as 13h:30mn, para a oitiva da testemunha acima 

especificada, que será realizada na sala de audiência deste Juízo no 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes, 

Centro Político Administrativo - Telefone (65) 3648-6000. Não se tratando 

de parte beneficiária da gratuidade da justiça, intime-se o patrono da parte 

exequente para comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

A seguir, intime-se a testemunha servindo a cópia da presente missiva de 

mandado (§ 4° do artigo 455 do CPC). Comunique-se o Juízo Deprecante o 

cientificando da data da audiência, inclusive para que dê ciência às 

partes/procuradores, servindo cópia deste despacho como Ofício. 

Cumprida, devolva-se a presente com as baixas necessárias e as 

homenagens deste Juízo. Às Providencias necessárias. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016324-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BERNHOEFT (REQUERENTE)

WAGNER LUIZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TAISA GUIMARAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória nº 1016324-15.2018.8.11.0041 Vistos, A presente 

deprecada tem como objetivo: a intimação e oitiva da testemunha Taísa 

Guimarães. Estando a precatória acompanhada das peças necessárias, 

para o cumprimento de seu objeto, designo o dia 12 de Setembro de 2018, 

as 13h:30mn, para a oitiva da testemunha acima especificada, que será 

realizada na sala de audiência deste Juízo no Fórum da Capital - Des. José 

Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes, Centro Político Administrativo - 

Telefone (65) 3648-6000. Não se tratando de parte beneficiária da 

gratuidade da justiça, intime-se o patrono da parte exequente para 

comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça. A seguir, 

intime-se a testemunha servindo a cópia da presente missiva de mandado 

(§ 4° do artigo 455 do CPC). Comunique-se o Juízo Deprecante o 

cientificando da data da audiência, inclusive para que dê ciência às 

partes/procuradores, servindo cópia deste despacho como Ofício. 

Cumprida, devolva-se a presente com as baixas necessárias e as 

homenagens deste Juízo. Às Providencias necessárias. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016729-51.2018.8.11.0041

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):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória nº 1016729-51.2018.8.11.0041 Vistos, A presente 

Deprecada tem como objetivo: a intimação e oitiva da testemunha Patrícia 

Aquino Correa. Estando a precatória acompanhada das peças 

necessárias, para o cumprimento de seu objeto, designo o dia 19 de 

Setembro de 2018, as 13h:30mn, para a oitiva da testemunha acima 

especificada, que será realizada na sala de audiência deste Juízo no 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes, 

Centro Político Administrativo - Telefone (65) 3648-6000. Não se tratando 

de parte beneficiária da gratuidade da justiça, intime-se o patrono da parte 

exequente para comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

A seguir, intime-se a testemunha servindo a cópia da presente missiva de 
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mandado (§ 4° do artigo 455 do CPC). Comunique-se o Juízo Deprecante o 

cientificando da data da audiência, inclusive para que dê ciência às 

partes/procuradores, servindo cópia deste despacho como Ofício. 

Cumprida, devolva-se a presente com as baixas necessárias e as 

homenagens deste Juízo. Às Providencias necessárias. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016942-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GABRIEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória nº 1016942-57.2018.8.11.0041 Vistos, A presente 

Deprecada tem como objetivo: a intimação e oitiva da testemunha Olivio 

Fiorense Neto. Estando a precatória acompanhada das peças 

necessárias, para o cumprimento de seu objeto, designo o dia 26 de 

Setembro de 2018, as 13h:30mn, para a oitiva da testemunha acima 

especificada, que será realizada na sala de audiência deste Juízo no 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes, 

Centro Político Administrativo - Telefone (65) 3648-6000. Custas e 

Diligência recolhidas. Assim, intime-se a testemunha servindo a cópia da 

presente missiva de mandado (§ 4° do artigo 455 do CPC). Comunique-se 

o Juízo Deprecante o cientificando da data da audiência, inclusive para 

que dê ciência às partes/procuradores, servindo cópia deste despacho 

como Ofício. Cumprida, devolva-se a presente com as baixas necessárias 

e as homenagens deste Juízo. Às Providencias necessárias. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017175-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIADA KUZMIN (REQUERIDO)

LARIOM OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VILMAR DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Carta Precatória nº 1017175-54.2018.8.11.0041 Vistos, A presente 

Deprecada tem como objetivo: a intimação e oitiva da testemunha Vilmar da 

Silva. Estando a precatória acompanhada das peças necessárias, para o 

cumprimento de seu objeto, designo o dia 03 de Outubro de 2018, as 

13h:30mn, para a oitiva da testemunha acima especificada, que será 

realizada na sala de audiência deste Juízo no Fórum da Capital - Des. José 

Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes, Centro Político Administrativo - 

Telefone (65) 3648-6000. Não se tratando de parte beneficiária da 

gratuidade da justiça, intime-se o patrono da parte exequente para 

comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça. A seguir, 

intime-se a testemunha servindo a cópia da presente missiva de mandado 

(§ 4° do artigo 455 do CPC). Comunique-se o Juízo Deprecante o 

cientificando da data da audiência, inclusive para que dê ciência às 

partes/procuradores, servindo cópia deste despacho como Ofício. 

Cumprida, devolva-se a presente com as baixas necessárias e as 

homenagens deste Juízo. Às Providencias necessárias. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017700-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZELINA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Pedido de Restauração de Registro Civil, que a parte 

requerente vem assistida pela Defensoria Publica, requerendo a 

gratuidade da justiça, sob a alegação de não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessários, e presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, defiro a requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça. Dê-se vista dos autos ao Ilustre 

representante do Ministério Público para se manifestar, no prazo legal. A 

seguir, voltem-me os autos conclusos. Intime-se pessoalmente a 

Defensora Pública, conforme dispõe os artigos 183, § 1 e 186, § 1º, do 

CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017448-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem recolhimento das 

custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade nos autos, intime-se 

a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento de custas e o 

respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que 

as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no 

Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017511-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CASTRO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem recolhimento das 

custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade nos autos, intime-se 

a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento de custas e o 

respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que 

as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no 

Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017697-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ANTONYELLE CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, que requerente 

vem assistida pela Defensoria Publica, requerendo a concessão da 
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gratuidade da justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais. No caso, verifica-se que o pedido inicial 

não atende os requisitos exigidos no artigo 319, VI do CPC, e precisa ser 

adequado. A alteração da Certidão de Registro Civil pressupõe justo 

motivo e ausência de prejuízo a terceiros, dessa forma, tratando-se de 

pessoa maior e capaz, necessário que venham para os autos as 

certidões negativas: Cível e Criminal das Justiças Estadual, Federal, 

Trabalhista e Eleitoral, Restrição no Banco de Crédito (SPC e SERASA), 

Débitos Fiscais (SEFAZ/MT), e dos Cartórios de Protesto. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe os artigos 321 do CPC, intime-se a parte 

requerente para no prazo de 15 dias, emendar a inicial, trazendo para os 

autos, os documentos acima discriminados, para posterior prosseguimento 

do feito. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, defiro a requerente os benefícios da gratuidade da justiça. 

Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, conforme dispõe os artigos 

183, § 1 e 186, § 1º, do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016933-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIO VILMAR KYNAST (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Rescisória interposta por pessoa jurídica, com 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando insuficiência de recursos para 

arcar com as despesas processuais. A pessoa jurídica que não tem a seu 

favor a presunção de hipossuficiência, para obtenção da gratuidade, deve 

comprovar por documento hábil que não se encontra em condições 

financeiras de suportar as despesas processuais. A jurisprudência da 

Corte superior do Estado, tem entendido, que não faz jus à gratuidade da 

justiça, a empresa que não demonstrar cabalmente que passa por intensa 

dificuldade. Devendo aqui ressaltar, que e o fato da empresa estar 

atravessando por momentânea dificuldade financeira, por si só, não tem o 

condão de justificar o deferimento do pedido de gratuidade, sendo 

necessária a prova cabal da ausência de recursos financeiros da 

empresa, visto que a aparente má situação financeira não significa a 

ausência total de recursos. No presente caso, os documentos anexados 

nos autos não são suficientes para afastar a presunção de pobreza da 

requerente. Assim, diante da ausência de prova contundente quanto à 

hipossuficiência do requerente, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 

2º do CPC, intime-se a parte requerente, por seu procurador, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos as planilhas contábeis dos últimos 03 (três) meses e a cópia da 

declaração de imposto de renda, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017485-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO STEIN MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Rescisória interposta por pessoa jurídica, com 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando insuficiência de recursos para 

arcar com as despesas processuais. A pessoa jurídica que não tem a seu 

favor a presunção de hipossuficiência, para obtenção da gratuidade, deve 

comprovar por documento hábil que não se encontra em condições 

financeiras de suportar as despesas processuais. A jurisprudência da 

Corte superior do Estado, tem entendido, que não faz jus à gratuidade da 

justiça, a empresa que não demonstrar cabalmente que passa por intensa 

dificuldade. Devendo aqui ressaltar, que e o fato da empresa estar 

atravessando por momentânea dificuldade financeira, por si só, não tem o 

condão de justificar o deferimento do pedido de gratuidade, sendo 

necessária a prova cabal da ausência de recursos financeiros da 

empresa, visto que a aparente má situação financeira não significa a 

ausência total de recursos. No presente caso, os documentos anexados 

nos autos não são suficientes para afastar a presunção de pobreza da 

requerente. Assim, diante da ausência de prova contundente quanto à 

hipossuficiência do requerente, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 

2º do CPC, intime-se a parte requerente, por seu procurador, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos as planilhas contábeis dos últimos 03 (três) meses e a cópia da 

declaração de imposto de renda, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017477-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WADSON BRITH DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Rescisão Contratual interposta por pessoa 

jurídica, com pedido de gratuidade da Justiça, alegando insuficiência de 

recursos para arcar com as despesas processuais. A pessoa jurídica que 

não tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, para obtenção da 

gratuidade, deve comprovar por documento hábil que não se encontra em 

condições financeiras de suportar as despesas processuais. A 

jurisprudência da Corte superior do Estado, tem entendido, que não faz jus 

à gratuidade da justiça, a empresa que não demonstrar cabalmente que 

passa por intensa dificuldade. Devendo aqui ressaltar, que e o fato da 

empresa estar atravessando por momentânea dificuldade financeira, por 

si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de 

gratuidade, sendo necessária a prova cabal da ausência de recursos 

financeiros da empresa, visto que a aparente má situação financeira não 

significa a ausência total de recursos. No presente caso, os documentos 

anexados nos autos não são suficientes para afastar a presunção de 

pobreza da requerente. Assim, diante da ausência de prova contundente 

quanto à hipossuficiência do requerente, fundamentado no que dispõe o 

artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, por seu procurador, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos as planilhas contábeis dos últimos 03 (três) meses e 

a cópia da declaração de imposto de renda, ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023602-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDERSON FISCHER - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO)

 

Certifico que, procedo intimação da parte autora para, no prazo legal, se 

manifestar acerca do malote digital juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004537-23.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

exceção de pré executividade protocolada no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022131-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELIANY SANTANA TUNES (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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022132-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORIA CAROLINI CARDOSO PEREIRA (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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

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, designo o dia 11/09/2018, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEIDE ROSANGELA NAVAZELO DIAT, 

Cpf: 05835354886, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte Autora busca o judiciário por meio desta ação 

de indenização por danos morais e materiais o ressarcimento referente 

aos valores gastos para arrumar seu automóvel. Dá-se à causa o valor de 

R$ 11.815,78 (onze mil oitocentos e quinze reis)

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 1136317Vistos, 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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA DIAS DE LIMA, 

digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 16316 Nr: 2231-75.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIBERTO DAL MASO- ME, ALBER CANAAN 

TANUS, MARIA DE LOURDES ZAFANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MS 8779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LEHNEN - 

OAB:21860, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11.449/MT, ROBERTO 

DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias dar prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1130906 Nr: 23374-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCARO HOTÉIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA & CALEGARI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALISTO DA SILVA - 
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OAB:7972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, pelo motivo 

mudou-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 260541 Nr: 21306-12.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANE TONIOLO - 

OAB:8950-MT, JOZANE TONIOLO - OAB:7063/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 406772 Nr: 37948-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA KEIKO MYAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO BIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 406772

Vistos,

Tendo em vista a certidão de transito em julgado lavrada nos autos, e a 

não comprovação de pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado as folhas 44/46. Procedam-se no sistema Apolo as 

anotações necessárias

Intime-se a parte devedora, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Considerando a vigência da Lei nº 13.256, de 2016, intime-se o Patrono do 

exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os autos as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do Novo Código 

de Processo Civil, para eventual necessidade de prosseguimento da 

execução, sob pena de indeferimento do prosseguimento.

Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se, e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Abril de 2016.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 405570 Nr: 37819-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA NILCE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para manifestarem-se 

acerca do desarquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 375099 Nr: 11933-49.2009.811.0041

 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: L. B. F., ANGÉLICA BORGES BITTENCOURT

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

DE SERVIÇOS MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 781921 Nr: 35540-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE FORMAÇÃO EXECUTIVO DO 

CENTRO OESTE, ANDRE LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:16336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, apresentar nos autos 

o demonstrativo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e dos 

honorários fixados nesta fase de execução, bem como, para trazer para 

os autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, 

inciso I, do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887879 Nr: 21822-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHELMA LOMBARDI DE KATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938/MT

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120981 Nr: 19227-11.2016.811.0041

 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: LENIVAL NEI VIANA COSTA

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

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

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737190 Nr: 33666-03.2011.811.0041

 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: ADEIR DE SOUZA GUEDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772815 Nr: 25933-49.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO FERREIRA CARMIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/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 que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144489 Nr: 29395-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR ALVES RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento do saldo remanescente de fls. 141/143.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 857651 Nr: 59881-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLINE MARQUES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, trazer aos autos, dados 

bancários para a expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 364050 Nr: 1492-09.2009.811.0041

 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: JOSÉ TEIXEIRA 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: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829963 Nr: 35706-84.2013.811.0041

 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: INOCENCIO DAVI DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DE SOUZA 

HUNGRIA - OAB:16800/MT, 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

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932183 Nr: 50495-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID PAULA MOURA BARROS

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 77/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 221727 Nr: 29825-10.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ECON. CRED. MÚTUO COMERC. DE 

MEDICAMENTO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA SILVEIRA, ALZIRA 

FERNANDES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.164.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058897 Nr: 50447-61.2015.811.0041

 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: ELIOMAR 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 873610 Nr: 12299-15.2014.811.0041

 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: GHDS, MARCIA HELENA DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1128981 Nr: 22580-59.2016.811.0041
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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: EFSS, JOSILENE GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103315 Nr: 11836-05.2016.811.0041

 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: PRISCILLA VIGIDO ROCHA

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 156/166

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1090968 Nr: 6563-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUDA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO DE 

BARRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, apresentar nos autos 

o demonstrativo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e dos 

honorários fixados nesta fase de execução, bem como, para trazer para 

os autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, 

inciso I, do CPC, para posterior prosseguimento, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1036937 Nr: 40037-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ELOY PEREIRA DA SILVA

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

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

OAB:OAB/MT 7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 299664 Nr: 13078-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAZOTRI CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B, HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - OAB:15.766/MT, 

MARCIA PANATO PASSOS - OAB:OAB/MT 17.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:639/MT

 "(...)Deste modo, DEFIRO tão somente a renovação do pedido de bloqueio 

on line nas contas dos atuais sócios da empresa executada, quais sejam 

Loirton Jesus de Campos e Ronaldo Hilário de Brito.Outrossim, DEFIRO a 

penhora no rosto dos processos indicados pela exequente as fls. 222. 

Expeçam-se os competentes mandados para tal fim.INDEFIRO o pedido de 

execução de cláusulas contratuais, aviado no item “C” de fl. 222, eis que o 

mencionado contrato não se refere aos títulos que embasam esta 

execução (Notas Promissórias acostadas as fls. 18 e 41).Ainda, INDEFIRO 

o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, 

considerando que a executada é revel, ou seja, pessoalmente intimada, 

não pagou a dívida, não ofertou defesa, tampouco constituiu advogado, 

não restando caracterizado nos autos a prática de qualquer das condutas 

elencadas no artigo 774 do CPC.Frise-se que há um procedimento 

gradativo para punir o Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, pois o 

devedor deve ser previamente advertido de que seu ato é reprovável, 

após o que se tornará aplicável a sanção adequada (artigo 772, II, 

CPC).Por fim, promova a secretaria o cumprimento da parte final da 

decisão de fls. 190 verso, com a retificação do polo passivo da demanda, 

incluindo-se os sócios da empresa executada.Ante o exposto, 

mantenha-se o processo em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio expedida ao Banco do Brasil, conforme protocolo que segue em 

anexo, fazendo parte integrante desta decisão.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 903991 Nr: 32857-08.2014.811.0041

 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: NADIA HELENA FORTES FIGUEIREDO COSTA, ADRIANO 

FORTES DA COSTA, CLAUDIA CRISTINA DA COSTA FARIA

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

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

OAB:14.249

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

OAB:4.062/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido intentado por KÁTIA REGINA FORTES DA COSTA, para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS 

GERAIS, ao pagamento da cota parte correspondente a 25% do prêmio da 

apólice atualizado pelo INPC desde a contratação do seguro até a data do 

sinistro, acrescido ainda de juros de 1% ao mês a partir de 

15/02/2018.Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da Autora Kátia Regina Fortes da Costa, os quais 

arbitro em 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme 

preceitua o art. 85, §2º do CPC.HOMOLOGO ainda por sentença o acordo 

celebrado entre Adriano Fortes da Costa, Nadia Helena Fortes Figueiredo 

Costa e Cláudia Cristina da Costa Faria e a Requerida Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, juntado as fls. 86/88, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e declaro extinto o feito com relação aos integrantes da 

avença, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC.Custas conforme 

estabelecido na avença. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 

20 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143577 Nr: 28974-82.2016.811.0041

 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: ADEVANIO SOARES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 389033 Nr: 24490-68.2009.811.0041
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 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: ALEX QUEIROZ ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 226/232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1015784 Nr: 30029-05.2015.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerda da correspondência devolvida, pelo motivo não 

existe o Nr.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825740 Nr: 31715-03.2013.811.0041

 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: CARLYLE TADEU FALCÃO DE OLIVEIRA, JOSE 

LOURENÇO DE BARROS, KATHERINE DA SILVA CAMPOS PRADO, 

ROBERTO SALLES DE CARVALHO, CELSO ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS, BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, PAULO F. SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAGNO 

FERNADES MOREIRA - OAB:85141, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:7.614/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, 

MILTON ZANINA SCHELB - OAB:9842 GO, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1041923 Nr: 42496-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR PAVING CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, 

FLAVIO LIS WEYDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO SOBELLTAR SECOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, pelo motivo 

mudou-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744128 Nr: 41146-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DILTON DE SOUZA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16.271/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - 

OAB:139.387 OAB/MG

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, trazer aos autos, 

dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460403 Nr: 29670-31.2010.811.0041

 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: AMC TEXTIL LTDA INCORPORADORA DA TF IND. E 

COMÉRCIO DE MODAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA VICCARI ARBO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João joaquim martinelli - 

OAB:3.210, UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

29670-31.2010.811.0041, Protocolo 460403, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337161 Nr: 8000-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVÊA DE V. 

GURGEL - OAB:9023 /MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, trazer aos autos, 

dados bancários para expedição de alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019494-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS SANTOS MOREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1019494-63.2016.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) 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 
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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 

pre l iminar  supramencionada.  3 .2)  Da necess idade de 

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. 3.3) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - NECESSIDADE 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. O posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. 3.2) PREJUDICIAL DE 

MÉRITO – PRESCRIÇÃO Ao se defender, arguiu a Requerida à prescrição 

do direito de ação, como matéria prejudicial do exame meritório do pedido, 

ao fundamento de ter sido a pretensão ajuizada após o decurso do prazo 

a que alude o art. 206, § 3º, do Código Civil vigente e Súmula 405 STJ. A 

arguição não merece acolhimento. Dos documentos apresentados, verifico 

que a parte Autora interpôs ação no dia 09/11/16. Ocorre que o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização 

decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca 

da extensão dos danos sofridos pela vítima, e que no caso somente 

ocorrerá com a elaboração do laudo pericial, portanto, não há que se falar 

em prescrição trienal. Sobre o tema, o STJ editou a Súmula 278, segundo a 

qual: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a 

data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. 

Nesse mesmo diapasão o Superior Tribunal de Justiça asseverou: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM 

QUE O SEGURADOTEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE 

LABORAL. REEXAME DE FATOS EPROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 

DO STJ. 1. - Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo 

prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao 

seguro obrigatório – DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 

206, § 3º, do novo Código Civil. 2. - "O termo inicial do prazo prescricional, 

na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência 

inequívoca da incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 

1.002.620/RS, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 

24.5.2010). 3. - À vista das circunstâncias fáticas da causa, o Tribunal de 

origem entendeu que o início da contagem do prazo prescricional deveria 

ocorrer a partir das informações do laudo pericial. Assim, o acolhimento da 

pretensão recursal demandaria a análise do acervo fático-probatório dos 

autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. - Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 221421 SP 2012/0175465-6. Órgão julgador: 

T3 – terceira turma. Publicação: 05/11/2012. Julgamento: 16/10/2012. 

Relator: Ministro Sidnei Beneti).(grifei) 4) Das questões de fato 

controvertidas, sobre as quais recairá a atividade probatória: 4.1) A 

irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 

controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial o médico Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELO, cadastrado junto ao 

banco de dados de Peritos do TJ/MT, podendo ser encontrado na Avenida 

das Flores, nº 843, Sala 11, 1º Andar - Bairro Hospital Jardim Cuiabá, CEP: 

78.043-408, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº (65) 3025-3060, ou 

99223-7073, E-mail: flavioperito@gmail.com, para realizar perícia na parte 

Autora, observando o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo após o início dos 

trabalhos. Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos pela parte Autora, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do 

artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016. 

INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, 

deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a 

realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo manifestação do perito, 

INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

depósito nos autos do valor correspondente à sua cota parte dos 

honorários periciais. Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, 

inclusive a parte Autora para comparecimento no local indicado pelo perito 

para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) Ficam as partes desde já 

INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem nos 

termos do artigo 465 do CPC (arguirem impedimento, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos). 9) Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais em favor do r. perito e INTIMEM-SE as 

partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477,§1º do CPC). 10) Dos 

eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se e 

cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018464-56.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, SAMUEL ANTÔNIO DA SILVA, 

devidamente qualificada 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 

04/05/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório 

referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) referentes às despesas com tratamento médico. Boletim de 

Ocorrência no ID 8132229. Laudo pericial corroborado no ID: 11127163. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 10422216 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 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

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. Impugnação a 

contestação juntada no ID. 11624139. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da 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: 

8132229) 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: 

11127163. 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 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 

caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 11127163 dá conta de 

que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da estrutura 

craniofacial, 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”. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que 

devido ao sinistro relatado, suportou gastos com despesas médico 

hospitalares - DAMS, na monta de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). A meu 

ver, encontra-se comprovado documentalmente nos autos, que a parte 

Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, o que corrobora 

o nexo causal com os documentos, laudos e recibos acostados aos 

autos. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 

com as alterações das Leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 
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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. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 8132672. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o 

valor de reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais). Quanto aos juros e correção monetária das despesas, nos termos 

da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do 

desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. 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, a pagar 

ao Requerente, SAMUEL ANTÔNIO DA SILVA, a quantia de: A) - R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja 04/05/2017 (Súmula 580 STJ); B) 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais) referente à indenização prevista no artigo 

3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária 

(INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO ainda a parte Requerida 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022134-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FARIAS (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 

1022134-05.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ELISANGÊLA FARIAS, 

devidamente qualificada 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 

17/04/2016 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. Certidão de Ocorrência ID: 9051729. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11352823, 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, 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: 11118183. Impugnação a contestação 

juntada no ID. 11678097. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 9051729, 

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: 11118183. 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 lesão 

neurológica, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 
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100% (cem por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos 

autos no ID: 11118183 dá conta de que a parte Autora apresenta 

debilidade parcial e permanente, com repercussão residual, perda de 10% 

(dez por cento) da lesão neurológica, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta 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, 

ELISÂNGELA FARIAS, a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta 

reais) referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 17/04/2016 

(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 CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022694-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAY GARCIA SANT ANA DE CAMPOS (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 

1022694-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MAY GARCIA SANT'ANA DE 

CAMPOS, devidamente qualificada 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 16/09/2015 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

9110815. A Requerida apresentou contestação no ID: 9498412, 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, 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: 

11153142 Impugnação a contestação juntada no ID. 11679863. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 9110815, 

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: 11153142. 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: 11153142 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do joelho direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, 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 
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Requerente, MAY GARCIA SANT'ANA DE CAMPOS, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei 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, 16/09/2015 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015177-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI SANTOS 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):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1015177-22.2016.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 12017565 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 11825805/11825857 para pagamento do valor da 

condenação. Por consequência, os Embargos de Declaração de ID. 

11515693 perdeu seu objeto. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 

925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 11825856 

em favor da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 

12017565. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019861-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARCILENE DE BRITO (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 

1019861-53.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ROSANGELA MARCILENE DE 

BRITO, 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 06/05/2017 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 juntada no ID: 8286477. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 9988313, 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 na data do fato, falta de 

nexo causal e 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: 10789699. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 11680778. 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 certidão de ocorrência confeccionada pelo SAMU 

no ID: 8286477, 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: 

10789699. 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 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). Pela mesma tabela, tem-se que em caso de perda da 

mobilidade de um dos punhos 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: 10789699 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada com 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro inferior esquerdo, o qual corresponde a 

70% (setenta por cento) do teto máximo. Somados a repercussão 
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moderada de 50% (cinquenta por cento) da perda da mobilidade do punho 

esquerdo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do padrão 

estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 50% de 

70% do teto máximo (referente ao membro inferior esquerdo), SOMADOS 

a 50% de 25% do teto máximo (referente ao punho esquerdo). Assim, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 6.412,50 (seis mil, 

quatrocentos e doze 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, 

ROSANGELA MARCILENE DE BRITO, a quantia de R$ 6.412,50 (seis mil, 

quatrocentos e doze 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, 06/05/2017 (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: 1024136-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZILEY DE MORAES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024136-45.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, LOUZILEY DE MORAES 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 

17/07/2016 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: 9299479. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11519892, 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 na data do fato, falta de 

nexo causal e 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: 11503378. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 11691399. 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: 9299479, 

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: 11503378. 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 de um dos dedos das mãos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 10% (dez por cento), do 

teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma tabela, 

tem-se que em caso de perda da mobilidade de um dos punhos 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: 11503378 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 5° dedo da 

mão direita, o qual corresponde a 10% (dez por cento) do teto máximo. 

Somados a repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento) da 

perda da mobilidade do punho direito correspondente a 25% (vinte e cinco 

por cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização 

equivale a 75% de 10% do teto máximo (referente ao 5° dedo da mão 

direita), SOMADOS a 50% de 25% do teto máximo (referente ao punho 

direito). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), incidindo sobre esse valor a correção 
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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, LOUZILEY DE MORAES SILVA, 

a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 17/07/2016 (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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015417-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA JULIANE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

REGINA MARIA VERLANGIERI DAMBROS OAB - 482.637.531-04 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JULIANO DA SLVA (RÉU)

VIVIANE LEMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015417-40.2018.8.11.0041 AUTOR: ANDREA 

JULIANE DOS SANTOS PROCURADOR: REGINA MARIA VERLANGIERI 

DAMBROS RÉU: VIVIANE LEMES DA SILVA, ALEX JULIANO DA SILVA AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Andrea Juliane dos Santos, neste ato 

representado por sua procuradora Regina Verlangieri Dambros, em 

desfavor de Viviane Lemes da Silva e Alex Juliano da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora alega que aos 

28.06.2017, foi firmado contrato de locação com a primeira requerida, 

tendo como objeto o imóvel situado na Avenida Oito de Abril, nº 331, bloco 

A-8, apto nº 304, Condomínio Residencial Oito de Abril, nesta urbe. 

Sustenta que pelo instrumento contratual firmado, a primeira requerida se 

comprometeu a pagar o valor do aluguel no importe de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) até dezembro do ano de 2017, sendo o 

valor majorado, em janeiro de 2018, para o montante de R$ 800,00 

(oitocentos reais). Assevera que a requerida além de estar inadimplente 

com o pagamento do aluguel desde janeiro de 2018, não efetuou o 

pagamento da taxa condominial do referido período, sendo os débitos 

quitados por sua patrona. Por essas razão, requer, em sede de liminar, a 

concessão do despejo. É a síntese. DECIDO. Na presente ação, pretende 

o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos aluguéis e 

encargos locatícios. As possibilidades de despejo liminar estão 

estabelecidas no art. 59 da Lei nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a 

seguinte hipótese: “Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder- se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, 

mostra-se necessário: a) o oferecimento de caução no valor 

correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o contrato desprovido 

de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais 

sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois bem. No caso 

nos autos, o contrato constante no Id nº 12389630, menciona, 

expressamente, a existência de fiador, quem seja, Alex Juliano da Silva. 

Destarte, a garantia prevista no contrato, inviabiliza o deferimento do 

pedido liminar. À propósito, colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

LOCATÍCIOS EM ATRASO. FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONTRATO LOCATÍCIO GARANTIDO POR FIANÇA. MATÉRIA DE FATO. 

CASO CONCRETO. A Lei de locações (Lei nº 8.245/91), em seu artigo 59, 

§1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o 

deferimento de medida liminar de despejo. Além das hipóteses previstas 

na Lei de Inquilinato, para fins de concessão da medida liminar de despejo, 

deverão estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, 

autorizadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a prova 

inequívoca e convencimento da verossimilhança, requisitos específicos, 

bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Hipótese dos autos em que o contrato de locação estabelece garantia 

fidejussória (fiança), prevista no artigo 37, II, da Lei nº 8.245/91, o que 

inviabiliza, neste momento processual, a concessão da medida liminar, na 

forma do artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Agravo de instrumento 

provido.” (TJRS; AI 0322567-49.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Quinta Câmara Cível; Relª Desª Adriana da Silva Ribeiro; Julg. 13/12/2017; 

DJERS 23/01/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO ECOBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA.A antecipação de tutela 

tem como 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. Hipótese em que não estão preenchidos os 

requisitos necessários à antecipação de tutela. Contrato locatício está 

garantido por fiança, o que, em princípio, inviabiliza a concessão da liminar 

postulada, na forma do art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. Negado 

p rov imen to  ao  ag ravo  de  i ns t rumen to . ”  (TJR S ;  A I 

0174131-51.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; 

Relª Desª Ana Beatriz Iser; Julg. 09/08/2017; DJERS 14/08/2017) Deste 

modo, estando ausente um dos elementos aptos a evidenciar a 

probabilidade do direito da parte autora, o indeferimento, por ora, é medida 

que se impõe. Assim sendo, uma vez não satisfeitos, ao menos neste 

momento processual, todos os requisitos legais necessários, INDEFIRO a 

tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso 

assim se requeira e ocorra a comprovação dos pressupostos 

necessários. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Junho 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001490-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

NATERCIA ROCHA FAGOTTI MATOS (AUTOR)

SAMUEL DE SOUZA MATOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILU MORO BUSNELLO (RÉU)

ALMAR BUSNELLO (RÉU)

FABIO LUCIO DE FRANCA NANTES (RÉU)

ALVARO JOAO BUSNELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1001490-07.2018.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida e requerer o que de direito. 

Cuiabá-MT, 21 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007167-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO MIRANDA DE SOUZA (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)

 

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: 1010944-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SIRLENE CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011063-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

T. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-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 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014727-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALAS RAFAEL DA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1014727-11.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WALAS RAFAEL 

DA COSTA DE OLIVEIRA 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), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, ressalto que, 

acaso não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014986-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO MIGUEL DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 
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tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014889-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA NERES NUNES DE ALMEIDA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1014889-06.2018.8.11.0041 AUTOR: VALERIA NERES NUNES 

DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015057-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CORDEIRO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015079-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADYA ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015089-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RICARDO VERISSIMO DO CANTO 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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 
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Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015094-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MORGENSTERN QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015132-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE RAFAELA DE OLIVEIRA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015227-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DA SILVA ROSA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 
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de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015139-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014655-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA FRANCA NASCIMENTO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014481-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR RODRIGUES DA COSTA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1014481-15.2018.8.11.0041 AUTOR: ADELAR RODRIGUES DA 

COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014546-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1014546-10.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA DE FATIMA 

SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 
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presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010436-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (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 30/07/18 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008592-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS HENRIQUE MASUTTI (REQUERENTE)

LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELY CARLOS BEDIN (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 30/07/2018 às 

12:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038542-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MARCIA TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013969-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT0014943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAMIRO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013969-32.2018.8.11.0041 AUTOR: EMERSON 

FERNANDES DOS SANTOS RÉU: JOSE ALTAMIRO DA SILVA W Vistos. 

Ab initio, considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se observa dos autos, 

o pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do crédito, 

sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido 

monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente 

cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, assim como 

pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor dado à 

causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, sob pena de 

revelia e de conversão automática do procedimento em executivo, 

lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no 

instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas monetariamente e 

com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, c/c art. 916, CPC). 

No caso de oposição de embargos monitórios, INTIME-SE parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 

702, § 5º do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014612-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO SOBRINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 
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e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014618-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SANTOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014621-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANE DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015372-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA BEZERRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015356-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILTON SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 
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DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015279-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015547-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1015547-30.2018.8.11.0041 AUTOR: PAULINHO LIMA DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002803-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ARLINDO DA SILVA (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 30/07/2018 às 

11:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021113-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA PECORI BIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

Em cumprimento a decisão (id nº 12011824) , salientando-se as 

advertências do art. 334, parágrafos 8, 9 e 10 do CPC, INTIMO a parte 

requerida acerca da data da audiência de conciliação, designada para o 

dia 30/07/2018 às 11:00, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1021113-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA PECORI BIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

Em cumprimento a decisão (id nº 12011824) , 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 

30/07/2018 às 11:00, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014424-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1014424-94.2018.8.11.0041 AUTOR: IVONETE TEIXEIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016291-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VIGUNA CUSTODIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016291-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LAURA VIGUNA 

CUSTODIA DE JESUS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. W Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021820-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021820-59.2017.8.11.0041 AUTOR: ODENIL DO 

CARMO DE SOUZA RÉU: ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA W Vistos. 

Considerando o teor da certidão constante no Id nº 13424472, 

REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001881-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSOM DONIZETE REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORALICE FRANCISCA GARCIA OAB - MT7444/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 30/07/2018 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1024523-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DO CARMO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GINO DA SILVA FIGUEIREDO (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 30/07/2018 às 

10:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023073-19.2016.8.11.0041

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:

CASA DE CARNES BOA ESPERANCA EIRELI (RÉU)

EDILZA SIQUEIRA DE SOUZA EIRELI - ME (RÉU)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019713-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. C. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELIZAMA PEREIRA BORGES OAB - 535.658.001-00 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1019713-76.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo as partes para manifestarem sobre a 

informação do DETRAN-MT. Cuiabá-MT, 21 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: 1019713-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. C. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELIZAMA PEREIRA BORGES OAB - 535.658.001-00 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1019713-76.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo as partes para manifestarem sobre a 

informação do DETRAN-MT. Cuiabá-MT, 21 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: 1007280-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA GARCIA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINETH ATANAZE FILHO LOURENCO (RÉU)

JOSIMAR LOURENCO (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 30/07/2018 09:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016241-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016241-96.2018.8.11.0041 AUTOR: IRANY FERREIRA DA 

SILVA RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. W Vistos. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, ressalto que, 

acaso não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002895-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLEY FRANCA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002895-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ZIRLEY 

FRANCA CARVALHO REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 

SA W Vistos. Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 

6706138, REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as partes da data 
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designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo ambas 

as partes serem intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC 

). Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015612-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENANN JANUARIO ANDRADE DE SOUSA (AUTOR)

CLEOANY GONCALVES GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1015612-25.2018.8.11.0041 AUTOR: RENANN JANUARIO 

ANDRADE DE SOUSA, CLEOANY GONCALVES GALVAO RÉU: 

CONSTRUTORA LOPES S.A., UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA W 

Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016576-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016183-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016183-93.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSSIMAR TAVARES DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007705-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN RODRIGUES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1007705-96.2018.8.11.0041 AUTOR: LUCIAN RODRIGUES 
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FERNANDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. 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), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, ressalto que, 

acaso não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024155-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES GERMANO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1024155-85.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre o depósito da condenação. Cuiabá-MT, 21 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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015253-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA SOUZA LELIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LOPES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015253-12.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ALDA 

SOUZA LELIS COSTA EXECUTADO: GILBERTO LOPES FILHO W Vistos. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Alda Souza Lelis 

Costa com pedido de distribuição por dependência aos autos nº 

17407-95.2009.8.11.0042, junto a 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá. Ocorre que, 

em que pese à petição inicial tenha sido endereçada ao anotado Juízo , a 

demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. 

Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

desta Capital, com as nossas homenagens. Por oportuno, registro que, em 

razão da triagem deste processo ter sido efetuada equivocadamente para 

o escaninho virtual "minutar sentença" ao invés de "minutar despacho 

inicial", o feito restou paralisado por longos meses para a prática de um 

simples despacho, pelo que pedimos escusas a parte e ao seu patrono. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1029712 Nr: 36675-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOING & MATTEI DORING LTDA ME, VALDEMIR 

BOING, IZOLDE MATTEI DORIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestação 

da parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Por fim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .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.: 812113 Nr: 18605-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LAURINDA MOREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE 

CARMEM CALIX BUSSIKI, EDSON BUSSIKI, GENTIL BUSSIKI, IVONE 

BUSSIKI CUIABANO, ESPÓLIO DE NEIF JOAQUIM, HAYDEE LOUREIRO 

JOAQUIM, NEIDE MARIA LOUREIRO JOAQUIM VIDAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

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. 251/254 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 
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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.

 Deixo de conhecer das demais questões suscitadas pelo banco requerido 

às fls. 255/262, pois tratam-se de matérias preclusas, já dirimidas na 

decisão de fls. 214/215.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, 

promovendo-se a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores.

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.: 451262 Nr: 23610-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LEMOS DO PRADO, ELENITA DA SILVA 

NOGUEIRA, ELIAS DIAS SABOIA, IVO DE CASTRO, JOÃO GOMES DA 

SILVA, JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA GOMES DE 

CARVALHO, LUIZ MURADOR, SILVIO FELIX DE OLIVEIRA, VALDECIR 

MARETTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.141-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Processo nº: 23610-42.2010.811.0041 (Código 451262)

 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.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar se ainda persiste 

a impossibilidade de realização dos cálculos com inclusão dos expurgos 

inflacionários posteriores, como informado às fls. 453/454.

Havendo possibilidade, deverá proceder à realização dos cálculos, na 

forma da decisão de fls. 452.

Sendo a resposta negativa, voltem-me conclusos para nomeação de 

perito.

Intimem-se.

Cuiabá, 18 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798626 Nr: 5017-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERMO SERAFIM, ALCIDES ALVES GARCIA, MARIA 

ALVES SABO MENDES, ESPÓLIO DE ANISIO SABO MENDES, ANITA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR LIMA VIANA, ARLETE 

PINHEIRO FERREIRA CARVALHO, CARLOS ELOY PRATA, ANTONIO JOSE 

DE FREITAS, ARCHIMEDES CARPENTIERI, CLEOSMAR NEVES DE 

OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARVALHO ALVES 

GONCALVES - OAB:OABMT20769/O, ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, ANA PAULA ALVES MOREIRA A SILVA - OAB:OAB/SP 

258420, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, HENRIQUE 

CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16.738, JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19164/O, LILA ANANDA ESTEVES MEDINA - 

OAB:21327/0, LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - OAB:16536/MT, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A, rayssa ayala mendes ferreira - 

OAB:19396, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - 

OAB:16708/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 294/301e 

372 e, consequentemente, torno líquida a obrigação correspondente à 

indenização em R$ 85.288,38 (oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito 

reais e trinta e oito centavos), valor este com atualização até 

12.01.2015.Intime-se o exequente para a devida atualização e indicação 

de conta para transferência do valor. Registro que, após a atualização do 

valor devido aos exequentes, o excedente existente na conta única será 

devolvido ao executado.Intimem-se.Às providências.Intimem-se.Cuiabá, 18 

de Junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 769013 Nr: 21954-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GLADKI PETRENKO, JOSÉ FRANCISCO XAVIER, 

JULIO CEZAR FERRAZ MUZZI, JOSÉ INÁCIO DA SILVA, JOSE ROZILON 

BARBOSA LOPES, JULIANA ITALIA BORGES, MARIO ZANATTA, MANOEL 

CRISTINO SAMPAIO, MARCO ANTONIO FRATUCHELLI, MATILDE 

KOBERSTAIN FRANK, MIGUEL PROCOPIO FIGUEIREDO, ROSENY 

SANTANA DE SOUZA, ROSIDELMA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, 

VALDEMAR MAIA, WALMA MARIA LIMA BRANDÃO ZANATTA, VALDIR 

LARORATO

 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

 Intime-se o perito para, no prazo de 20 (vinte) dias, prestar os 

esclarecimentos complementares que entender cabíveis, observando para 

tanto, a discordância ao cálculo manifestada pela banco requerido às fls. 

946/959.

Caso o perito entenda cabível eventual retificação, deverá promovê-la, 

com a apresentação de novo cálculo, no mesmo prazo.

Com os esclarecimentos do expert, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 453093 Nr: 25055-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEUDER SAVAREZ

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO 

PERUSSELI - OAB:9470

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line (fls. 

142/144 e 149/151), que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte 

executada: HEUDER SAVAREZ, portador do CPF nº 022.925.951-09, 

sobre o valor de R$ 6.184,67 (seis mil, cento e oitenta e quatro reais e 

sessenta e sete centavos).Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, 

observando-se, para tanto, a última atualização do débito apresentada 

pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte executada.Conforme 

determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o 

feito concluso em gabinete para a efetivação da constrição acima deferida 

através do Sistema Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, 

OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, §

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882517 Nr: 18286-32.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACILVA MARIA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG GOLDFARB PDG3 INCORPORAÇÕES 

LTDA, GOLDBLACK EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16524/O, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

 AUTOS Nº 18286-32.2014.811.0041Código:882517Vistos.Trata-se de 

Ação de Indenização por Dano Moral e Material, ajuizada por Macilva Maria 

dos Santos Lima em face de PDG Construtora e Gold Black 

Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos.A requerente assevera que firmou em 10/08/2012 um contrato 

de promessa de compra e venda de um imóvel no empreendimento 

Residencial San Marino, precisamente a unidade 26, pelo valor de R$ 

153.480,10 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e 

dez centavos).Aduz que adimpliu com todas as suas obrigações, 

entretanto o empreendimento foi entregue somente em 21/09/2012 e ainda 

apresentando vícios de construção, motivo pelo qual a requerente aduz 

que não entrou no imóvel até a solução dos problemas 

encontrados.Informa que contatou as requeridas para efetuaram os 

reparos que segundo a requerente foi mal realizados, motivo que fez com 

que a requerente continuasse a pagar aluguel enquanto realizada uma 

reforma por conta própria no imóvel, e assim poder realmente entrar no 

imóvel.Após realizados os reparos pela requerente, teve a surpresa da 

cobrança de encargos como condomínios, IPTU no período que não 

usufruiu do

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785421 Nr: 39268-38.2012.811.0041

 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: RODRIGO TEIXEIRA MOTTA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA GESTAL PAES - 

OAB:183.956/SP

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo nº 39268-38.2012.811.0041 Código: 785421

Vistos.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se a certidão 

de fl. 548 que a requerida [UNIMED Norte Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalhos Médicos] não fora intimada para apresentar as alegações finais 

em forma de memoriais.

De modo a evitar, decisão e de modo a respeitar o princípio da não 

surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a intimação da parte requerida [UNIMED Norte Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalhos Médicos] por intermédio de seus patronos 

constituídos na fl. 154, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os 

seus memoriais finais.

Após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos 

conclusos para prolação de sentença.

Cuiabá, 12 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781000 Nr: 34573-41.2012.811.0041

 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: EUNICE MARIA DAL'MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, AVANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON NEVES ALVES - 

OAB:6182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

 Julgo improcedentes os pedidos formulados em relação a requerida 

Avance Negócios Imobiliários.Consequentemente, CONDENO a autora 

[Eunice Maria Dal’maso] ao pagamento de honorários advocatícios ao 

procurador da requerida [Avance Negócios Imobiliários S.A], os quais 

arbitro em fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Entretanto, SUSPENSO à exigibilidade das cobranças em relação a 

requerente, por ser beneficiária da justiça gratuita [fl. 98].Sem prejuízo das 

deliberações supra, proceda-se a inclusão do patrono da Requerida 

(Goldfarb Incorporações e Construção S.A), Dr. Fábio Rivelli – OAB/MT 

19.023-A na capa dos autos e no sistema Apolo, consoante requerimento 

de fl. 321.Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo 

da META 2/2016-CNJ. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 01 de Junho de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 874660 Nr: 13161-83.2014.811.0041

 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: MARCOS ROBERTO FERRAMOSCA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

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

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7.600/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA 

- OAB:8.719/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

CONDENAR a requerida Lumen Consultoria Construções e Comércio 

Ltda:a)Ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes ao 

requerente, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o 

prazo de tolerância até a efetiva entrega, os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente desde o vencimento de cada prestação e com juros de 

mora a partir da citação.b)Ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

ao requerente a titulo de danos morais, acrescidos de correção monetária 

pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um por cento) ao mês, ao 

contar da citação.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais 

fixados em 15% sobre o valor da condenação.Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

12 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1137149 Nr: 26145-31.2016.811.0041

 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: MAIKON LIMA GUEDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 24/07/2018 a partir das 08:30 horas, por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, situado na 
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Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, telefone: 21278657, 

nesta Capital, 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.: 1163916 Nr: 37511-67.2016.811.0041

 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: ANTONIO JOSÉ VIANA

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 17/07/2018, a partir das 08:30 horas, por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, situado na 

Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, telefone: 21278657, 

nesta Capital, 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.: 1143895 Nr: 29105-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 24/07/2018, a partir das 08:30 horas, por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, situado na 

Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, telefone: 21278657, 

nesta Capital, 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.: 8900 Nr: 10081-05.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

SANTORINI AMORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO JOAQUIM ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, 

DORALICE FRANCISCA GARCIA - OAB:7444, LUIZ ALFEU MOOJEN 

RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE MENDONÇA COSTA 

LIMA - OAB:10.802-E, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A

 Vistos.Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença por meio 

da qual a parte exequente, Associação dos Moradores do Residencial 

Santorine – Amores, persegue o recebimento de crédito decorrente da 

sentença proferida às fls. 230/234, integrada pela decisão de fls. 236/237, 

consistente na condenação do executado Everaldo Joaquim Aschar ao 

pagamento de taxas mensais cobradas pela associação.Compulsando os 

autos, verifico que restou penhorado, pelo Termo de Penhora acostado à 

fl. 318, o imóvel objeto da Matrícula nº 72.551 do 6º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis de Cuiabá, o qual já foi, inclusive, avaliado (fl. 

380).Encontra-se pendente de apreciação pedido da parte exequente para 

designação de hasta pública para alienação do bem penhorado (fl. 

382).Ocorre que, analisando detidamente o presente feito, verifiquei que 

não restou apresentada, por ocasião da penhora, matrícula atualizada do 

imóvel, mas tão somente o documento de fl. 310, consistente em “Relatório 

de Anotações do Indicador Pessoal”.Além disso, na presente data, este 

magistrado teve acesso à matrícula atualizada do imóvel por meio dos 

autos nº 10727-82.2018.811.0041, Código 1309451, que se tratam de 

Embargos de Terceiro ajuizados por Nicolas da Cunha Leite Borges e Julio 

Cesar Borges Júnior em face da associação exequente, ocasião na qual 

constatou que o bem penhorado não pertence ao executado desde o ano 

de 2002, assim como que a penhora efetivada nos presentes autos, até a 

presente data, não se encontra sequer averbada à margem da matrícula 

do imóvel.Pois bem. Considerando o teor do art. 790 do Código de 

Processo Civil, que relaciona os bens que estão sujeitos à execução, 

assim como que, nem a existência da ação de conhecimento que deu 

origem ao título judicial ora executado, nem a penhora efetivada foram 

averbadas à margem da matrícula do imóvel penhorado, configurando 

descumprimento do disposto no art. 799, inciso IX, do referido Diploma 

Processual, entendo ser necessária a intimação das partes para se 

manifestarem.Ressalto, ainda, que, não

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 422280 Nr: 7332-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON GOMES ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARIANA RUZA - 

OAB:11882-B, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª) BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI. , OAB/MT 

nº 23171/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, 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.: 1169472 Nr: 39933-15.2016.811.0041

 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: DIVAINE RODRIGUES FERNANDES

 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:

 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.: 1167886 Nr: 39218-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINI MELO ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 22/08/2018 a partir das 13:00 horas, por ordem de chegada, no 
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consultório do Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07, CPA I, (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 – Fone: (65) 3641-7100/9635-6009, sendo que o advogado da 

parte autora ficará responsável pela condução da parte na data e horário 

da realização da perícia. O periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que porventura 

sejam úteis ao laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 783110 Nr: 36801-86.2012.811.0041

 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: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA PELIZER - 

OAB:15.929, IRINEU MARCELO - OAB:8583-A/MT, MAIRLON DE 

QUEIROZ ROSA - OAB:13956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:4.991/MT, 

ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:OAB/MT 6384-B, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE 

MIRANDA - OAB:15.012-A/MT

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formular 

quesitos, assim como para indicar assistentes técnicos, com a informação 

do telefone e e-mail para contato do respectivo assistente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 433807 Nr: 13119-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMOBILIÁRIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CÉSAR TEODORO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Vistos.

Em atenção ao pedido de fls. 150/151, anoto que, tendo a avaliação do 

bem penhorado sido realizada há mais de 04 (quatro) anos, revela-se 

necessária a realização de nova avaliação, nos termos do que autoriza o 

art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência pátria recomenda que a avaliação seja realizada 

em data próxima à da expropriação .

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 150/151.

Por conseguinte, e tendo em vista que, conforme o disposto no art. 840, 

inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, os bens móveis deverão, 

preferencialmente, ser depositados em poder do depositário judicial ou, 

caso não haja, em poder do exequente, DETERMINO que seja expedido 

mandado de avaliação e remoção do bem móvel penhorado, com 

nomeação da parte exequente como fiel depositária, cabendo a essa 

fornecer os meios necessários.

 Sem prejuízo do disposto supra, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito, bem 

como para, no mesmo prazo, informar se possui interesse na adjudicação 

do bem penhorado.

Havendo interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 dias (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil).

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 701791 Nr: 36412-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAÇO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24.879/PR, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:9.255, VANIA 

REGINA MAMESSO - OAB:27.846-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:15421/MT, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO LITVAY - OAB:7042

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 136, pelo que determino sejam feitas as alterações 

necessárias junto ao Sistema Apolo.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl. 127, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para 

apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 99516 Nr: 14005-53.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR VIEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:1516/RO, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vale Corrêa Jr. - 

OAB:7855-PA

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).CARLOS FREDERICK , OAB/MT nº 7355-A , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, 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.: 855699 Nr: 58119-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 24/07/2018, a partir das 08:30 horas, por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, situado na 

Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, telefone: 21278657, 

nesta Capital, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável 

pela condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia. 

O periciado deverá levar exames complementares atuais e/ou da época do 

fato ocorrido, se houver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136100 Nr: 25622-19.2016.811.0041

 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: ELIVELTON ROCHA DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 24/07/2018, a partir das 08:30 horas, por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, situado na 

Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, telefone: 21278657, 

nesta Capital, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável 

pela condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016941-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016941-72.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CHIMENER 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. AT Vistos. Cuida-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Chimener Soares da Silva em desfavor de 

Vivo S/A (Telefônica Brasil S/A), ambos qualificados nos autos. Alega a 

autora que é titular da linha telefônica nº (65) 99975-4933. Menciona que a 

fatura do mês de junho do corrente ano, com vencimento em 17.06.2018, 

foi quitada aos 08.06.2018. Assevera que a requerida, sem justo motivo e 

sem aviso prévio, suspendeu os serviços de telefonia e internet móvel, 

deixando-a sem acesso telefônico. Por essa razão, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida restabeleça os serviços de telefonia 

móvel. 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 comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos a relação jurídica 

firmada entre as partes (Id nº 13705460), bem como o adimplemento da 

fatura com vencimento em 17.06.218 (Id nº 13705473). Nos termos do art. 

90 da Resolução nº 632/2014 da Anatel, após transcorrido 15 (quinze) 

dias da notificação de existência de débito vencido, o consumidor poderá 

ter os serviços parcialmente suspensos, in verbis: “Art. 90. Transcorridos 

15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de 

término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso 

parcialmente o provimento do serviço.” In casu, segundo ressai da inicial, 

não houve envio de notificação à autora, sendo os serviços suspensos 

de maneira integral sem respeitar o disposto na supracitada resolução. 

Destarte, entendo evidencia a probabilidade do direito da parte autora. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a suspensão persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos uma vez que deixará de usufruir de serviços 

regularmente quitados. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior suspensão regular do serviço. Posto isso, com 

base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida 

RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços da 

linha telefônica (65) 99975-4933, inclusive, os de internet, sem prejuízo de 

ulterior suspensão por inadimplemento futuro. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da concessionária demandada, 

FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), sem prejuízo 

de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 

77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pelo documento apresentado no movimento Id. nº 

13705335, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de Junho de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016374-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KUMUCHIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016374-41.2018.8.11.0041 AUTOR: ALEXANDRE 

KUMUCHIAN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AT 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Alexandre Kumuchian em desfavor de Porto Seguro 
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Cia de Seguros, todos qualificados nos autos. Sustenta o requerente que 

foi vítima de um acidente de trânsito que ocasionou a sua invalidez 

permanente. Aduz que após o acidente dirigiu-se à sede da requerida 

para protocolizar o requerimento administrativo a fim de receber a 

indenização que lhe é devida, ocasião que teve o pedido de protocolo 

negado. Por essas razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida seja compelida a receber e protocolar o requerimento 

administrativo. 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 contido na exordial 

comporta deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, 

constata-se a presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto 

porque, no caso dos autos, o requerente comprovou a recusa da 

requerida em receber o requerimento, através da Ata Notarial de 

Constatação de Fato (Id nº 13629645), notificação extrajudicial (Id nº 

13629683) e, ainda, por meio de trechos da gravação constante no Id nº 

13629723. Ocorre que, nos termos do art. 5º, §2º da Lei 6.194/74, para o 

pagamento da indenização, se faz necessário apresentar os documentos 

do acidente, à seguradora, mediante recibo, in verbis: “Art . 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 2º Os documentos referidos no § 1º 

serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará. Destarte, considerando que para o pagamento da 

indenização se faz necessário o recebimento dos documentos, mediante 

recibo, entendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que o ato de recusa da requerida impede a parte autora de 

receber valores que lhe são de direito. Ademais, além de impedir o 

pagamento da indenização pela via administrativa, o ato da requerida 

obsta o ajuizamento de ação, uma vez que o STF no julgamento do RE 

631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu que 

carece de interesse de agir, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Por fim, o § 

2º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na presente hipótese, haja vista 

que a tutela pleiteada visa apenas protocolo de documento e não o 

pagamento da indenização. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência, 

determinando que requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, receba e 

protocole o requerimento administrativo da parte autora. Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, FIXO 

multa por descumprimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do 

art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, sem prejuízo de 

eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, 

inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando os 

documentos apresentados no Id nº 13629689, pág 9 e 10, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Por fim, com fulcro no 

art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação 

prioritária do feito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 

de Junho de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011628-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011628-33.2018.8.11.0041 AUTOR: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: NILTON GOMES AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa,com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, em desfavor de Nilton Gomes, todos 

qualificados nos autos. Relata a requerente que desde que o serviço 

público de energia elétrica foi privatizado no Estado, a concessionária 

local tem realizado diversos investimentos voltados à construção de 

Linhas de Distribuição (L.D), em razão da necessidade de ampliação do 

sistema de energia elétrica, frente ao desenvolvimento do Estado. Alega 

que na região de Barro Duro/Chapada dos Guimarães, está sendo 

ampliada uma linha de distribuição de 138 KV, com aproximadamente 41,5 

km de extensão, que interligará a subestação Barro Duro à subestação 

Chapada dos Guimarães, localizada nos municípios de Cuiabá e Chapada 

dos Guimarães. Sustenta que a linha de distribuição proporcionará o 

incremento de carga de flexibilidade, bem como permitirá melhoria e 

extensão nas redes de distribuição de energia elétrica. Aduz que a 

aprovação do projeto da requerida linha de distribuição se deu através da 

resolução n.º 6.624/2017, da Superintendência de Concessão e 

Autorização de Transmissão e Distribuição, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica, do Ministério de Minas e Energia, publicada no Diário 

Oficial da União em 15.09.2017. Menciona que para realização do projeto 

de construção da linha, foi elaborado um levantamento físico de todas as 

áreas por onde a L.D passaria. Afirma que nesse trabalho prévio, 

conseguiu a autorização de boa parte dos proprietários das áreas por 

onde a linha iria passar, razão pela qual as obras já foram iniciadas. 

Contudo, assevera que os trabalhos foram embargados pelo requerido. 

Aduz que após a devida análise da área, o perito que realizou avaliação 

do local, concluiu que o requerido deveria receber o importe de R$ 256,17 

(duzentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) à títulos de 

indenização. Diz que em decorrência da negativa do requerido para 

autorizar o ingresso no imóvel, a obra está paralisada há vários dias, não 

havendo como a dar cumprimento ao estabelecido pela ANEEL. Esclarece 

que tentou de inúmeras formas convencer o requerido acerca da 

necessidade das obras, contudo o mesmo parece irredutível. Por essas 

razões, requer, em sede de tutela de urgência, a desobstrução da 

passagem para continuidade das obras de construção da linha de 

distribuição de 138 KV, e por conseguinte, que o requerido se abstenha 

de adotar qualquer postura que embarace ou dificulte os serviços. É a 

síntese. 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 
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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 comporta 

deferimento. Isso porque, compulsando os autos, verifico que a parte 

autora acostou ao feito documentos indispensáveis ao deferimento da 

medida liminar, previstos no art. 13 do Decreto 3.365/41, quais sejam, 

Resolução Autorizativa n.º 6.624/2017, da ANEEL, que declarou a utilidade 

pública da linha de transmissão de energia elétrica 138 KV Barro Duro- 

Chapada dos Guimarães, publicada no Diário Oficial da União em 15.09.17 

(Id nº 12981713, pág. 15), o memorial descritivo da faixa da área serviente 

(Id nº 129811714, pág.2) e o laudo de valoração de parâmetros técnicos 

(Id nº 12981714, pág.5). In casu, trata-se de constituição de servidão 

administrativa necessária à implantação de linha de distribuição de energia 

em região que, segundo a inicial, vem constantemente apresentando 

problemas de interrupção, deixando munícipes, hospitais, comércios e 

serviços públicos carentes do serviço. Pois bem. O Decreto-Lei 3.365/41, 

além de estabelecer em seu art. 40 que as constituições de servidões 

obedecerão o rito das desapropriações, dispõe em seu art. 15, que se o 

expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de 

conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará 

imiti-lo provisoriamente na posse dos bens, in verbis: “Art. 15. Se o 

expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de 

conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará 

imití-lo provisoriamente na posse dos bens;” No caso em análise, 

verifica-se que a parte autora juntou laudo de valoração da gleba de 

propriedade do requerido, o qual atribuiu o valor de R$ 256,17 (duzentos e 

cinquenta e seis reais e dezessete centavos) como suficiente à 

indenização. Inobstante o laudo ter sido realizado de modo unilateral, tal 

fato não obsta o deferimento da desobstrução de passagem, uma vez que 

eventual divergência entre o valor apurado no laudo e o devido valor da 

servidão, apurado durante a instrução processual, poderá ser retificado 

no curso do processo com eventual complemento de depósito. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

CONSTITUIÇÃO DE servidão DE PASSAGEM – LIMINAR DEFERIDA – 

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA E OFERTA DE DEPÓSITO 

PRÉVIO PELO EXPROPRIANTE – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 

15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO 

JUDICIAL – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO.A avaliação realizada pela pessoa jurídica 

expropriante, ou responsável pela instituição da servidão administrativa, 

mesmo que unilateral, pode ser utilizada para fins de imissão provisória na 

posse, desde que atendidos requisitos construídos pela jurisprudência do 

STJ, ao interpretar o art.15 do Decreto-lei nº 3.365/41.Eventual 

descompasso entre o laudo de avaliação acostado pela Concessionária 

de Energia Elétrica e o valor efetivamente devido pela servidão de 

passagem, apurado durante a instrução processual, poderá ser retificado 

no curso da demanda, com posterior complementação do depósito.”(AI 

39594/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 

04/03/2016) Portanto, entendo evidenciada, nesta fase de cognição 

sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a tutela não seja concedida, a requerente sofrerá com os 

prejuízos, sanções e punições relativos a ausência do cumprimento ao 

estabelecido pela ANEEL. Apesar de ser suficiente a presença do perigo 

de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub 

judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na 

medida em que, se a tutela provisória não for concedida todos os 

munícipes da região atendida pela linha de distribuição sofrerão com 

recorrentes falhas no fornecimento de um serviço público essencial, qual 

seja, a energia. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não 

será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, conforme dito, o valor da 

indenização poderá ser retificado no curso processual. Posto isso, com 

base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que o requerido, no 

prazo de 05 (cinco), DESOBSTRUA a passagem para continuidade da 

sobras de construção da linha de transmissão 138 KV Barro Duro- 

Chapada dos Guimarães. Para o caso de descumprimento dessa decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com 

fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Determino ainda a 

expedição de ofício ao CRI desta Comarca para averbação da servidão 

administrativa junto à matrícula do imóvel n° 87.691 de propriedade do 

requerido. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência, ao depósito 

judicial do valor de R$ 256,17 (duzentos e cinquenta e seis reais e 

dezessete centavos), juntando-se o respectivo comprovante, No mais, 

ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 

319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011629-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA APARECIDA FERREIRA SILVA (RÉU)

JONIR PEDRO RIBEIRO (RÉU)

ANA MARIA RIBEIRO PEDROSO (RÉU)

BENILTON RIBEIRO (RÉU)

ANA PAULA MONTEIRO RIBEIRO (RÉU)

JUSILENE RODRIGUES COSTA MONTEIRO (RÉU)

CELIA REGINA DIAS MONTEIRO (RÉU)

JOSUEL DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

ESTER PAES MONTEIRO (RÉU)

ELIEZER DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

ANTONIO SEBASTIAO LISBOA (RÉU)

ADINA PAES MONTEIRO LISBOA (RÉU)

GERVAZIO DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

ADEVARTINA MARIA DE GOUVEIA MONTEIRO (RÉU)

JOAO DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

CATARINA LUCIA DA SILVA (RÉU)

NOEL DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011629-18.2018.8.11.0041 AUTOR: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: NOEL DA COSTA 

MONTEIRO, CATARINA LUCIA DA SILVA, JOAO DA COSTA MONTEIRO, 

ADEVARTINA MARIA DE GOUVEIA MONTEIRO, GERVAZIO DA COSTA 

MONTEIRO, ADINA PAES MONTEIRO LISBOA, ANTONIO SEBASTIAO 

LISBOA, ELIEZER DA COSTA MONTEIRO, ESTER PAES MONTEIRO, 

JOSUEL DA COSTA MONTEIRO, CELIA REGINA DIAS MONTEIRO, JUSILENE 

RODRIGUES COSTA MONTEIRO, ANA PAULA MONTEIRO RIBEIRO, 

BENILTON RIBEIRO, ANA MARIA RIBEIRO PEDROSO, JONIR PEDRO 

RIBEIRO, MAISA APARECIDA FERREIRA SILVA AT Vistos. Trata-se de 

Ação de Constituição de Servidão Administrativa,com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, em desfavor de Noel da Costa Monteiro e outros, todos qualificados 

nos autos. Relata a requerente que desde que o serviço público de 

energia elétrica foi privatizado no Estado, a concessionária local tem 
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realizado diversos investimentos voltados à construção de Linhas de 

Distribuição (L.D), em razão da necessidade de ampliação do sistema de 

energia elétrica, frente ao desenvolvimento do Estado. Alega que na 

região de Barro Duro/Chapada dos Guimarães, está sendo ampliada uma 

linha de distribuição de 138 KV, com aproximadamente 41,5 km de 

extensão, que interligará a subestação Barro Duro à subestação Chapada 

dos Guimarães, localizada nos municípios de Cuiabá e Chapada dos 

Guimarães. Sustenta que a linha de distribuição proporcionará o 

incremento de carga de flexibilidade, bem como permitirá melhoria e 

extensão nas redes de distribuição de energia elétrica. Aduz que a 

aprovação do projeto da referida linha de distribuição se deu através da 

Resolução n.º 6.624/2017, da Superintendência de Concessão e 

Autorização de Transmissão e Distribuição, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica, do Ministério de Minas e Energia, publicada no Diário 

Oficial da União em 15.09.2017. Menciona que para realização do projeto 

de construção da linha, foi elaborado um levantamento físico de todas as 

áreas por onde a L.D passaria. Afirma que nesse trabalho prévio, 

conseguiu a autorização de boa parte dos proprietários das áreas por 

onde a linha irá passar, razão pela qual as obras já foram iniciadas. 

Contudo, assevera que os trabalhos foram embargados pelos requeridos. 

Aduz que após a devida análise da área, o perito que realização a 

avaliação do local, concluiu que os requeridos deveriam receber o importe 

de R$ 617,42 (seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) 

à título de indenização. Diz que em decorrência da negativa dos 

requeridos para autorizarem o ingresso no imóvel, a obra está paralisada 

há vários dias, não havendo como a dar cumprimento ao estabelecido pela 

ANEEL. Esclarece que tentou de inúmeras formas convencer os 

requeridos acerca da necessidade das obras, contudo permanecem 

irredutíveis. Por essas razões, requerem, em sede de tutela de urgência, a 

desobstrução da passagem para continuidade das obras de construção 

da linha de distribuição de 138 KV, e por conseguinte, que os requeridos 

se abstenham de adotar qualquer postura que embarace ou dificulte os 

serviços. É a síntese. 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 comporta deferimento. Isso porque, compulsando 

os autos, verifico que a parte autora acostou ao feito documentos 

indispensáveis ao deferimento da medida liminar, previstos no art. 13 do 

Decreto 3.365/41, quais sejam, Resolução Autorizativa n.º 6.624/2017, da 

ANEEL, que declarou a utilidade pública da linha de transmissão de energia 

elétrica 138 KV Barro Duro - Chapada dos Guimarães, publicada no Diário 

Oficial da União em 15.09.17 (Id nº 12981786, pág. 15), o memorial 

descritivo da faixa da área serviente (Id nº 12981788, pág.2), o laudo de 

valoração de parâmetros técnicos (Id nº 12981788, pág.6). In casu, 

trata-se de constituição de servidão administrativa necessária à 

implantação de linha de distribuição de energia em região que, segundo a 

inicial, vem constantemente apresentando problemas de interrupção, 

deixando munícipes, hospitais, comércios e serviços públicos carente do 

serviço. Pois bem. O Decreto-Lei 3.365/41, além de estabelecer em seu 

art. 40 que as constituições de servidões obedecerão o rito das 

desapropriações, dispõe em seu art. 15, que se o expropriante alegar 

urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do 

Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse 

dos bens, in verbis: “Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e 

depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de 

Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;” 

No caso em análise, verifica-se que a parte autora juntou laudo de 

valoração da gleba de propriedade dos requeridos, o qual atribuiu o valor 

de R$ R$ 617,42 (seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois 

centavos) como suficientes à indenização. Inobstante o laudo ter sido 

realizado de modo unilateral, tal fato não obsta o deferimento da 

desobstrução de passagem, uma vez que eventual divergência entre o 

valor apurado no laudo e o efetivo valor, apurado durante a instrução 

processual, poderá ser retificado no curso do processo com eventual 

complemento de depósito. À propósito, colaciono o seguinte julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE servidão DE PASSAGEM – 

LIMINAR DEFERIDA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA E 

OFERTA DE DEPÓSITO PRÉVIO PELO EXPROPRIANTE – POSSIBILIDADE - 

APLICAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – 

DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO EM 

CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.A 

avaliação realizada pela pessoa jurídica expropriante, ou responsável pela 

instituição da servidão administrativa, mesmo que unilateral, pode ser 

utilizada para fins de imissão provisória na posse, desde que atendidos 

requisitos construídos pela jurisprudência do STJ, ao interpretar o art.15 

do Decreto-lei nº 3.365/41.Eventual descompasso entre o laudo de 

avaliação acostado pela Concessionária de Energia Elétrica e o valor 

efetivamente devido pela servidão de passagem, apurado durante a 

instrução processual, poderá ser retificado no curso da demanda, com 

posterior complementação do depósito.”(AI 39594/2015, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) Portanto, entendo evidenciada, 

nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. 

Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a tutela não seja concedida, a requerente 

sofrerá com os prejuízos, sanções e punições relativos a ausência do 

cumprimento ao estabelecido pela ANEEL. Apesar de ser suficiente a 

presença do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na 

hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do 

processo, na medida em que, se a tutela provisória não for concedida 

todos os munícipes da região atendida pela linha de distribuição sofrerão 

com as recorrentes falhas no fornecimento de um serviço público 

essencial, qual seja, a energia. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido 

no presente caso concreto, haja vista que, conforme dito, o valor da 

indenização poderá ser retificado no curso processual. Posto isso, com 

base no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que o requerido, no 

prazo de 05 (cinco), DESOBSTRUA a passagem para continuidade da 

sobras de construção da linha de transmissão 138 KV Barro Duro- 

Chapada dos Guimarães. Para o caso de descumprimento dessa decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com 

fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Determino ainda a 

expedição de ofício ao CRI desta Comarca para averbação da servidão 

administrativa junto à matrícula do imóvel n° 123.057 de propriedade dos 

requeridos. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência, ao depósito 

judicial do valor de R$ R$ 617,42 (seiscentos e dezessete reais e 

quarenta e dois centavos) juntando-se o respectivo comprovante, No 

mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016974-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR IZAURA ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24222/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. COM. DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016974-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADAIR 

IZAURA ALVES REQUERIDO: J. S. COM. DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - ME 

AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Adair Izaura Alves em desfavor de Renasce Jóias e Relógios Ltda, 

ambos qualificados no autos. Alega a requerente que foi surpreendida 

com a inscrição do seu nome no cadastro restritivo de crédito por 

apontamento realizado pela requerida na data de 27.10.2015. Menciona 

que ao entrar em contato com a requerida, foi informada que o débito era 

decorrente da compra de um relógio na loja Riber Jóias, no ano de 1985. 

Sustenta, ainda, que informada que o débito foi objeto de uma 

renegociação de dívida no ano de 2015. Aduz a autora que, de fato, 

adquiriu o produto. Todavia, não há débitos a serem quitados. Assevera 

que, ao solicitar o contrato de renegociação, foi enviado apenas recortes 

do contrato de aquisição do produto. Com o escopo de suspender o 

apontamento que sustenta ser indevido, requer, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida retire a negativação efetuada no cadastro 

restritivo de crédito. 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 comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

13710937), o que dá suporte à alegação da parte autora. Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da 

requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do nome da 

requerente dos cadastros restritivos de crédito no tocante ao débito 

discutido nos autos. Para o caso de descumprimento desta decisão, FIXO 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de 

eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, 

inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração constante no Id nº 13710837, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 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. Consigno que a citação deverá 

ser realizada nos endereços informados no Id nº 13710604, pág.2. Em 

caso de diligência infrutífera, venham-me os autos conclusos para análise 

do pedido de busca de endereço. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de Junho de 2018. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011964-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011964-37.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MAURO 

MARTINS SANCHES JUNIOR EXECUTADO: ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos 

presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, deve 

ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do pagamento. 

Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de justiça, em 

voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o fornecimento 

dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte autora e os 

autos serão extintos. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020080-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020080-03.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

JUCINETE SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 21 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 80 de 503



Processo Número: 1006390-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CESAR CORREA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006390-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CLAUDIO CESAR CORREA VIANA REQUERIDO: 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, 21 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.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1007811-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NBC - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT0004605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE PIRES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007811-58.2018.8.11.0041. AUTOR: NBC - 

ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME RÉU: 

DORALICE PIRES Vistos etc. Comparece a parte autora por meio do 

petitório de ID nº 13120731, oferecendo como caução determinado imóvel, 

contudo não juntou aos autos sequer matrícula do referido imóvel, não 

restando comprovado ser legítimo proprietário do mesmo. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias colacione aos autos matrícula do imóvel dado em 

caução. Após, volvam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 913044 Nr: 38891-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO PAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

FAZENDA DO EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte executada às fl.114, concordando com a 

penhorada realizada via Bacenjud a título de pagamento do crédito 

exequendo.

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, fl. 111, 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.: 823687 Nr: 29768-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO ROSA OKDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, 

AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA, AGM PARTICIPAÇÕES LTDA, MUDAR 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MUZZI - OAB:13160

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida , dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710400 Nr: 3354-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVERGINA GUIMARÃES CAMPOS RIBEIRO, MARIA 

LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - 

OAB:20380/MT, IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - 

OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES - OAB:8829

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para manifestar sobre o 

peticionado pela requerente, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1034637 Nr: 38949-65.2015.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, 

ADNILSON BOA VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 

OAB:20639/O, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, THAIS REGINA 

RETORE - OAB:12.689-B

 Certifico e dou fé que, foi apresentada Contestação dentro do prazo hábil. 

Desta forma, impulsiono os autos para a parte autora manifestar-se 

acerca da Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1015371 Nr: 29863-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE SANTANA, TAXI 

LOTAÇÃO ESTRELA AZUL LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, VIVALDO BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar acerca 

dos endereços localizados em fls. 181/184, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 812665 Nr: 19155-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 81 de 503



 PARTE AUTORA: JÁDER XAVIER DE PAULA, CRISCIA TALITA FRANCO 

GALVÃO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5.179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, RAFAEL MILEN MITCHELL - OAB:18764/A

 Impulsiono os autos, intimando o exequente, a fim de que apresente a 

planilha atualizada do crédito exequendo até a data do pedido de 

recuperação judicial, nos termos da decisão de fls. 574, para possibilitar a 

confeccção da Certidão de Crédito. Na oportunidade, intimo o exequente 

para que efetue pagamento de guia de pagamento da referida certidão. 

Certifico ainda que, a guia de pagamento juntada na petição de fls. 575 à 

577, corresponde a expedição de Certidão de Objeto e pé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 940660 Nr: 54960-09.2014.811.0041

 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: DBP, CLAUDIA REGINA BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171 OAB/MT, Caroline Aparecida Alcantara Egues - 

OAB:11.63025, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES - OAB:17.734, 

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786 OAB/MT, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660 OAB/MT

 Certifico e dou fé que, foi apresentada Contestação dentro do prazo hábil. 

Desta forma, impulsiono os autos para a parte autora manifestar-se 

acerca da Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780602 Nr: 34158-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA- COTRANSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MARCELO S. BOCALON 

- OAB:22.131, MARCOS PAULO DA FONSECA - OAB:11841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida , dentro do 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751249 Nr: 2996-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL ALEXANDRE SABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO SAÚDE - COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública- CUIABA - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO ANIS 

FAIAD, para devolução dos autos nº 2996-45.2012.811.0041, Protocolo 

751249, 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.: 1108417 Nr: 14047-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMA MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BFB LEASING ARREND. MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:5871

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DECIO JOSE 

TESSARO, para devolução dos autos nº 14047-14.2016.811.0041, 

Protocolo 1108417, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140631 Nr: 27656-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE MEIRELES, EMI KA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERNANDES MOTA, MARCOS 

VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS FELIPE FERNANDES 

MOTA - OAB:19549/O

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda-se a juntada da(s) peça(s) endereçada(s) ao presente feito de 

forma célere.

Após o período correcional, caso necessário, venham-me os autos 

conclusos para apreciação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 748-68.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIOLEFINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO WAGNER PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 83.330, SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI - 

OAB:OAB/SP 133.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982, JOAO PERON - OAB:3060/MT, JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7.635-MT

 Certifico e dou fé que a sentença proferida nas fls 254/255 não foram 

devidamente publicadas no nome dos advogados outorgados PAULO 

WAGNER PEREIRA e SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI . Posto 

isso, republico novamente a sentença e impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 748-68.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIOLEFINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO WAGNER PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 83.330, SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI - 

OAB:OAB/SP 133.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982, JOAO PERON - OAB:3060/MT, JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7.635-MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido do executado de fls. 248/250 e 

reconheço a prescrição intercorrente, consequentemente JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso II c/c artigo 924, inciso V.CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 
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R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8.°, 

do CPC.P.R.I.Considerando a extinção da presente execução, DETERMINO 

a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pontes e 

Lacerda para que seja procedida a baixa da penhora registrada sobre o 

imóvel rural, denominado Fazenda São João VIII, situado no Município de 

Vila Bela da Santíssima Trindade, da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, 

inscrito sob as matrículas n. 7.787 e 7870.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021098-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DA COSTA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1026715-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MOREIRA MEIRELES (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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009951-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA HELENA 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)

 

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: 1026715-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MOREIRA MEIRELES (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)

 

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: 1010177-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS RODRIGUES SOARES (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 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: 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)

 

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 
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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. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013870-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR BERNARDES FERREIRA JUNIOR (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013870-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDMAR BERNARDES FERREIRA JUNIOR REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

31/08/2018, às 10h00min 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013870-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR BERNARDES FERREIRA JUNIOR (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013870-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDMAR BERNARDES FERREIRA JUNIOR REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

31/08/2018, às 10h00min 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029862-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014310-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO ERMISDORFF SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014310-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ABRAAO ERMISDORFF SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

31/08/2018, às 11h30min 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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014310-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO ERMISDORFF 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014310-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ABRAAO ERMISDORFF SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

31/08/2018, às 11h30min 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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024709-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023559-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX DE SOUZA SILVERIO (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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014459-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUANER URTADO LOPES (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: 1014459-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WUANER URTADO LOPES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 31/08/2018, às 

11h45min 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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014459-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUANER URTADO LOPES (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: 1014459-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WUANER URTADO LOPES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 31/08/2018, às 

11h45min 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 
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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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014840-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014461-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAELLA CRISTIANE DE SOUZA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014461-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFFAELLA CRISTIANE DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

31/08/2018, às 12h00min 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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014461-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAELLA CRISTIANE DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014461-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFFAELLA CRISTIANE DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 

31/08/2018, às 12h00min 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, 29 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023562-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA MODESTO (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: 1021679-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023562-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA MODESTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1020591-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015031-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA VEIGA (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: 1015031-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ DA VEIGA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 31/08/2018, às 

08h45min 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022338-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA MESQUITA (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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015031-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA VEIGA (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: 1015031-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ DA VEIGA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 31/08/2018, às 

08h45min 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, 07 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012441-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MOURA DE AVILA (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: 1012441-60.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TATIANE MOURA DE AVILA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 31/08/2018, às 

09h15min 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 
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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, 15 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012441-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MOURA DE AVILA (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: 1012441-60.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TATIANE MOURA DE AVILA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Designo o dia 31/08/2018, às 

09h15min 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, 15 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008454-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ASSIS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035080-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES PEREIRA PIRES (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: 1035080-09.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MOIZES PEREIRA PIRES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para proceder a regularização 

processual referente à assinatura do assistido no mandato, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá, 21 

de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002788-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031472-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

DEBORA RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - 016.632.101-01 

(REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS OAB - MS6726 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031472-03.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MYCKAELY FERNANDA RODRIGUES MORAES 

REPRESENTANTE: DEBORA RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a 

prova pericial postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO 

RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, 

Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, 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 (NCPC, 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. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 
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encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008498-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL INACIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008498-69.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DORIVAL INACIO GOMES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, 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 (NCPC, 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. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 
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é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012413-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DOMINGOS 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014765-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEF ARAUJO LUCENA DANTAS (REQUERENTE)

RENATA PINHO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROPICIO CERILO DE CAMPOS (REQUERIDO)

LINDALVA BARBOSA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERIDO)

MICHELLY BARBOSA DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Cobrança, Rescisão Contratual c/c Danos 

Morais e Pedido de Tutela Provisória de Evidência ajuizada por Renata 

Pinho Dias e Allef Araújo Lucena Dantas em desfavor de Lindalva Barbosa 

de Arrua Campos, Propício Cerilo de Campos e Michelly Barbosa de 

Campos, afirmando que em 28/08/2017 firmaram contrato de promessa de 

compra e venda com os réus, para aquisição de um imóvel localizado no 

bairro CPA III, no valor de R$ 140.000,00, do qual já adimpliu R$ 27.971,86. 

Narram que pelo laudo de avaliação realizado pela empresa Engepol, foi 

constato diversos defeitos no imóvel, e não houve solução pelos réus 

acerca dos problemas apresentados e não obtiveram sucesso na 

realização do distrato. Em razão da alegada incidência do Código de 

Defesa do consumidor, requerem a concessão da tutela de evidência 

liminarmente, fundada no art. 311, II, do NCPC e súmula 543 do STJ, para 

que seja declara a rescisão do contrato e determinar aos réus a 

devolverem a quantia de R$ 27.971,86. Imprescindível destacar que a 

concessão liminar da tutela provisória de evidência é cabível nas 

hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do NCPC, confira-se: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - 

ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

(Negritei). E o inciso II do art. 9º também do NCPC dispõe: “Art. 9o Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela 

provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no 

art. 311, incisos II e III; Pois bem. Ocorre que se tratando de contrato de 

promessa de compra e venda celebrado entre particulares, ele não se 

enquadra dentre aquelas de relação de consumo regidas pelo CDC, uma 

vez que inexistentes as figuras do consumidor e do fornecedor. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES - RELAÇÃO DE 

CONSUMO INEXISTENTE - RESOLUÇÃO POR INADIMPLÊNCIA - PREVISÃO 

EXPRESSA NA AVENÇA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DO RÉU 

- ART. 333, INCISO II, DO CPC/73 - EXCESSO DA CLÁUSULA PENAL 
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COMPENSATÓRIA VERIFICADO - REDUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 413 

DO CÓDIGO CIVIL - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ART. 20, §3º, DO 

CPC/73 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausentes as 

características peculiares à relação de consumo descrita no CDC, fica 

afastada sua aplicação. Cabível a resolução do contrato de compra e 

venda de imóvel por inadimplência se há cláusula expressa nesse sentido 

e o comprador não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor/vendedor (art. 333, inciso II, do CPC/73). Sendo evidente o 

excesso da multa compensatória, deve ser reduzida (art. 413 do Código 

Civil), e se houve julgamento antecipado os honorários advocatícios 

também comportam minoração ao percentual mínimo previsto no §3º do art. 

20 do CPC/73, pois consequentemente foram poucos os atos processuais 

praticados”. (TJMT, AP 0029386-52.2012.8.11.0041 - 60101/2016, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 

Publicado em 31/05/2016). Negritei. Por isso, na hipótese não há tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante 

(inciso II). Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar em 

tutela de evidência, formulado pela autora. Consequentemente indefiro o 

seu pedido de inversão do ônus da prova. Designo o dia 14/08/2018, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032097-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte 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: 1023581-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ELIAS SOUZA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte 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: 1020879-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTES DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020879-12.2017.8.11.0041. AUTOR: 

AIRTES DA SILVA CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para proceder a 

regularização processual referente à assinatura do assistido no mandato, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018630-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE FRANCISCA DA COSTA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016139-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CELESTINO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002016-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE BORGES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017538-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MIKAELY DOS SANTOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032100-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA (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)

 

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: 1023581-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ELIAS SOUZA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017494-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEIXEIRA DOS SANTOS PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Visto. Corrijo de ofício o valor da causa (art. 292, § 3º, NCPC) para R$ 

6.708,51, devendo ser procedidas as alterações necessárias. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Ivete Teixeira dos 

Santos Pinheiro em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que 

é usuária dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com 

cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 1.708,51, referente a 

suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento da lide, sob pena 

de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 13756228 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 30/05/2018, cobrando o suposto 

consumo recuperado e diversos encargos, totalizando o valor de R$ 

1.708,51, ou seja, débito pretérito, situação que obriga a autora a tal 

pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a 

legalidade da dívida. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois se 

não efetuado o pagamento, a autora poderá sofrer com o corte no 

fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já 

que ela é essencial à manutenção da residência da autora. Deste modo, o 

perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 
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- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a autora do pagamento 

das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem 

como de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

acerca da dívida aqui discutida, até julgamento final da lide, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 14/08/2018, às 12h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032097-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001418-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILGNER MARTIM ALVES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019104-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA GONCALVES 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019066-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA FERREIRA GARCIA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013964-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FABRICIO FULONI CARVALHO OAB - MT22927/O (ADVOGADO)

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

Visto. Proceda-se a alteração da classe judicial para procedimento 

comum. Maria do Rosário Passos ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Ilegalidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e 

Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de 
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MRV Engenharia e Participações S.A e MRV Prime Parque Chapada 

Matiqueira Incorporações SPE Ltda., alegando que adquiriu uma unidade 

habitacional no empreendimento denominado “Chapada Diamantina”, e que 

recebeu as chaves em 16/03/2018, contudo, o bloco está pronto desde 

10/04/2017, conforme habite-se, mas até o momento está sendo cobrada 

pela taxa de evolução de obra. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar as rés a se absterem de efetuar cobranças a 

título de evolução de obra a partir de abril/2017, bem como se inserirem o 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, mas caso negativado, 

que promovam a imediata exclusão, sob pena de multa. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que apesar 

de a autora alegar que a obra está concluída desde 2017, no contrato 

firmado entre as partes, o prazo de entrega das chaves é para 

31/07/2018 (item 5, Id. 13327953), ou seja, foi antecipado pela requerida, 

já que a autora tomou posse do imóvel em 16/03/2018, conforme 

documento de ID 13327946, e por isso será considerada. Todavia, a 

requerida, mesmo após a entrega, continua cobrando a taxa de obra, 

inclusive, estão lançadas as parcelas futuras acerca de tal taxa, segundo 

demonstra o “extrato do cliente” no documento de ID 13327954. Pois bem. 

A cobrança da taxa de evolução de obra deriva do contrato de 

financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a 

aprovação do financiamento até a conclusão da obra. Assim, ocorrendo a 

entrega do imóvel, não é justo impor ao adquirente o pagamento de tal 

encargo, devendo a incorporadora/fiadora, responder pelo pagamento. 

Nesse sentido, por analogia ao atraso na obra: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - 

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - TUTELA ANTECIPADA - 

REQUISITOS CONFIGURADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. I - Deve ser reconhecida a 

responsabilidade da Construtora pelo adimplemento da Taxa de Evolução 

de Obra, se houve atraso na entrega do imóvel e, outrossim, se existente 

cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a 

Instituição Financeira. II- O consumidor não pode ser penalizado com a 

substituição de mutuário junto à Instituição Financeira que financiou parte 

do imóvel, se o inadimplemento se deu em razão de atraso na obra, por 

responsabilidade da Construtora. (TJMT, AI 39900/2015, Des. Sebastião 

de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 17/06/2015, Publicado 

no DJE 24/06/2015). Negritei. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUI-SITOS - TAXA DE EVOLUÇÃO DE 

OBRA - MORA INJUSTIFICADA - ÔNUS DA CONSTRUTORA. A 

antecipação de tutela, nos termos do art. 273, CPC, tem cabimento quando 

o juiz, convencido da verossimilhança das alegações, diante da prova 

inequívoca dos fatos, verificar a presença de fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. Constatada a mora injustificada da 

construtora, não pode o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra 

ser imputado ao adquirente do imóvel. (TJMG – RAI nº 

1.0024.13.034200-9/001 – Relator Desa. Evangelina Castilho Duarte – 14ª 

Câmara Cível – J. 2304/2015). Negritei. Por outro lado, é notória a urgência 

do pedido, vez que a autora poderá sofrer penalidades pela inadimplência. 

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de os autores perderem a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar que as rés se 

abstenham de efetuar cobranças a título de evolução de obra a partir de 

16/03/2018, bem como de inserirem o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, mas caso negativado acerca do débito aqui discutido, 

que promovam a imediata exclusão, no prazo de cinco dias, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00. 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 às requeridas, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 14/08/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, 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 parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 94 de 503



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AFONSO PEREIRA (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 os apelados para, no prazo de 15 dias, 

querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017822-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORGE WITCZAK (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)

 

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: 1005146-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI DOURADO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

PJE 1005146-06.2017 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, aduzindo omissão na sentença de ID 11149593 , vez que apesar 

de ter comprovado que houve pagamento em favor da embargada na 

esfera administrativa, a título de DAMS, não houve o desconto da quantia 

recebida no importe de R$ 74,34 (setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos), requerendo o acolhimento destes embargos. O embargado 

apresenta contrarrazões ao recurso através do ID 12096432. É o relatório. 

Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido 

amplo (art. 1.022, incisos I e II do NCPC). Analisando os Embargos de 

Declaração verifica-se a existência de erro material na sentença 

prolatada, vez que a embargante quando em sua defesa apresentou 

comprovante de pagamento na esfera administrativa, a título de DAMS, no 

valor de R$ 74,34 (setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com 

essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração 

(ID 11601502), para que fique constando da sentença a seguinte redação: 

“[...] Em se tratando do reembolso das despesas médicas, o artigo 3º, § 

2º, da Lei nº. 6.194/74, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). [...] § 2o Assegura-se 

à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). [...] É admitido o ressarcimento dos 

gastos percebidos a título de despesas médicas desde que não tenha a 

vítima recebido via administrativa, entretanto restou comprovado o 

pagamento administrativo do referido valor no ID 8140850, desta forma a 

parte autora não faz jus ao reembolso pleiteado. [...] Posto isso, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, condenando a 

ré no pagamento do remanescente da indenização do Seguro Obrigatório 

– DVAT, totalizando R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais setenta 

e cinco centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir do evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré, também, no pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 5º, C/C 

artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. [...]”. Quanto ao 

mais, a sentença permanece como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de abril de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024885-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA (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)

 

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: 1000326-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FERREIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017710-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE SOUZA ALVAREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Visto. Cuida-se de Ação Revisional de Fatura c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Clóvis de Souza 

alvarez em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças 

referente aos meses de março e abril de 2018, nos valores de R$ 

1.823,19 e R$ 852,44 respectivamente, o que não condiz com sua 

realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

a se abster de suspender o fornecimento dos serviços, acerca das 

faturas discutidas, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 
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Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 13786742, 

que a ré, em 2017 e início de 2018, emitiu faturas nos valores de R$ 

256,24, R$ 335,68, R$ 272,96, R$ 260,80, etc., mas em março e abril de 

2018, efetuou cobranças nas quantias de R$ 1.823,19 e R$ 852,44, 

respectivamente, demonstrando a existência de alguma irregularidade. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é 

essencial à manutenção da residência do autor. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO 

SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO 

PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de 

energia elétrica não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a 

consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o 

Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado 

na fatura referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima 

da média dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento dos serviços no 

imóvel do autor, acerca das faturas discutidas no processo, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 20/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 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, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017853-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, 

querendo, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011697-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSANDER SIQUEIRA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

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 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: 1019727-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NUNES MOREIRA DE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1022718-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GONCALO COUTINHO (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 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: 1013542-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON ERNANDES LUIZ BANDEIRA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004339-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELLY FERREIRA MENDES 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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006014-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALEXANDRE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1006014-47.2018 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

14.08.2018, às 12:30 horas, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Considerando que a requerida foi citada, conforme certidão 

de ID 12444664, intime-a no endereço constante no ID 13402217 para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a parte 

autora, através de seus advogados, para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de junho de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009557-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON SANTOS DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente 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: 1013567-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDO PEREIRA DE SOUSA (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 a parte requerente para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038640-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINA MOURA DO BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A parte autora afirmou, em síntese na exordial, que os documentos 

inerentes à operação interna do “back office” estão de posse da 

Requerida, ao que necessário seria este Juízo compelir a aludida empresa 

a apresentar os documentos inerentes ao Requerente para fins de se dar 

efetividade aos termos da r. sentença proferida nos autos da Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte autora afirmar 

que os documentos relativos à movimentação dos valores investidos 

encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma deve 

comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do aludido 

investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Note-se, que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, determino a emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, momento em que a parte autora deverá comprovar a 

efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a requerida ou a 

terceiro a ela vinculada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Cumpra-se Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038728-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA DIAS LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A parte autora afirmou, em síntese na exordial, que os documentos 

inerentes à operação interna do “back office” estão de posse da 

Requerida, ao que necessário seria este Juízo compelir a aludida empresa 

a apresentar os documentos inerentes ao Requerente para fins de se dar 

efetividade aos termos da r. sentença proferida nos autos da Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte autora afirmar 

que os documentos relativos à movimentação dos valores investidos 

encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma deve 

comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do aludido 

investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Note-se, que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, determino a emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, momento em que a parte autora deverá comprovar a 

efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a requerida ou a 

terceiro a ela vinculada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Cumpra-se Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000575-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por SILVESTRE 

RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA , em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Note-se, que a parte autora afirmou, em síntese na 

exordial, que os documentos inerentes à operação interna do “back office” 

estão de posse da Requerida, ao que necessário seria este Juízo compelir 

a aludida empresa a apresentar os documentos inerentes ao Requerente 

para fins de se dar efetividade aos termos da r. sentença proferida nos 

autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a 

parte autora afirmar que os documentos relativos à movimentação dos 

valores investidos encontrem-se em poder da requerida, é certo que a 

mesma deve comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a 

realização do aludido investimento, pois somente terá direito à reparação 

pleiteada caso demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por 

extratos bancários, por títulos de crédito ou demais documentos 

representantes de operações financeiras. Note-se, que atualmente 

qualquer movimentação financeira através de simples transferência 

bancária, DOC ou TED, por exemplo são facilmente comprováveis através 

de extratos bancários. Nesse sentido, apesar da movimentação ser 

realizada em sistemas internos da requerida, é certo que os valores foram 

transferidos, em tese, de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal 

prova é possível de ser produzida pela própria parte, não podendo o ônus 

da mesma ser transferido a ré. Ante o exposto, determino a emenda à 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, momento em que a parte autora 

deverá comprovar a efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a 

requerida ou a terceiro a ela vinculada, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Às providências. Cumpra-se Cuiabá, 21 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005602-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SARAIVA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que nos comprovantes de pagamentos apresentados 

pelo autor no arquivo Id. 12075314, não possuem qualquer 

indicação/informação do favorecido, ou seja, que eles realmente foram 

realizados em benefício do réu. Assim, determino a emenda à inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, momento em que a parte autora deverá 

comprovar a efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a 

requerida ou a terceiro a ela vinculada, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Às providências. Cumpra-se Cuiabá, 21 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021345-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA SILVA 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:

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006014-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALEXANDRE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE (RÉU)

 

PEJ n.º 1006014-47.2018 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

14.08.2018, às 12:30 horas, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Considerando que a requerida foi citada, conforme certidão 

de ID 12444664, intime-a no endereço constante no ID 13402217 para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a parte 

autora, através de seus advogados, para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de junho de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035375-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENANN VITTORAZI DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As telas dos sistemas apresentados pelo autor não servem para 

comprovar o suposto pagamento, vez que não possuem informações de 

valores, principalmente dos títulos/boletos apresentados. Assim, mais uma 

vez, intime-se a parte autora para cumprir na integra a ordem de Id. 

11461829, no prazo de quinze dias, sob pena de a ação prosseguir 

somente com relação ao valor comprovado de R$ 722,07 (setecentos e 

vinte e dois reais e sete centavos). . Às providências. Cumpra-se Cuiabá, 

21 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-05.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE ALMEIDA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024963-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA (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: 1019919-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLOR SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, 

querendo, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015985-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE (RÉU)

 

Vistos. No tocante ao pedido do autor de tutela de evidência, 

imprescindível destacar que a concessão liminar é cabível nas hipóteses 

dos incisos II e III do art. 311 do NCPC, confira-se: “Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

(Negritei). E o inciso II do art. 9º também do NCPC dispõe: “Art. 9o Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela 

provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no 

art. 311, incisos II e III; Ocorre que na hipótese não há tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II) e não 

se enquadra na situação do inciso III, razão pela qual a sua apreciação se 

dará após a apresentação da peça contestatória. Designo o dia 

14/08/2018, às 08h00min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

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

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 12 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025396-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1016502-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNI FELIX 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:

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 da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017864-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES WESLEY MARTINS 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:

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: 1028465-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDELY FERREIRA LEMES (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 99 de 503



Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do 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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015565-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). 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 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, compulsando o processo, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as 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. 

Cuiabá, 13 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038785-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que para comprovar a hipossuficiência, o autor 

apresentou apenas extrato de poupança, e os documentos colacionados 

acerca de pagamento para a ré continuam ilegíveis, assim, mais uma vez, 

intime-se a parte autora para cumprir na integra a ordem de Id. 11397918, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015565-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). 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 
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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 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, compulsando o processo, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as 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. 

Cuiabá, 13 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028544-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VICENTE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do 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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015551-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL 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). 

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). 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 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, compulsando o processo, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as 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. 

Cuiabá, 13 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027859-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS FERREIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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 
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necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152885 Nr: 33060-96.2016.811.0041

 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: MÁRCIA FREIRE DA SILVA OLIVEIRA, OLINDEVAL 

SOARES DOS SANTOS, SÉRGIO LUIS BIRCK, SOLANGE MARIA TEIXEIRA 

PEDROSO BICUDO PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SILVEIRA, OCIMAR CARNEIRO DE 

CAMPOS, ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

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

OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO VITALINO COELHO - OAB:18440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:4.813/MT, OCIMAR CARNEIRO CAMPOS - OAB:3954-TO, 

ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406076 Nr: 38322-71.2009.811.0041

 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: MAX APARECIDO DI MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEULLER FAGUNDES DOS SANTOS, DELBER 

FAGUNDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390-MT, EDER FAUTINO BARBOSA - OAB:10400

 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.: 1025766 Nr: 34687-72.2015.811.0041

 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: GONÇALO CONRADO DA PENHA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078918 Nr: 784-12.2016.811.0041

 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: COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA., COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manuella Cardozo Torres - 

OAB:15974-O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 838478 Nr: 43111-74.2013.811.0041

 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: WRISVÂNIA LOPES 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: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939655 Nr: 54430-05.2014.811.0041

 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: LENIR ALMEIDA BRANCO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1210368 Nr: 8534-31.2017.811.0041

 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: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

CUIABÁ - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BRAZ DA CUNHA, QUÉZIA 

PEDROSO NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR 

- OAB:18.002-A OAB/MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP-200.651, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 975107 Nr: 11664-97.2015.811.0041

 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: LAICE DE SOUZA PISSOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CRISTOVÃO FREIRE PUFAL, 

MARIA LUIZA RODER PUFAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 
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OAB:3921

 Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da Reconvenção promovida por Espólio 

de Cristovão Freire Pufal, representado por Maria Luiza Roder Pufal em 

desfavor de Laice de Souza Pissolato, para determinar que com o registro 

do imóvel matriculado sob o n. 39.343, em nome do Espólio de Cristovão 

Freire Pufal, representado por Maria Luiza Roder Pufal, seja este imitido na 

sua posse, expedindo-se o necessário.Condeno a reconvinda Laice de 

Souza Pissolato ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios referentes à reconvenção, estes que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com base no artigo 85,§§ 2º e 8º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, por ser ela beneficiária da justiça gratuita o pagamento 

ficará suspenso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes.Cuiabá 20 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730994 Nr: 27093-46.2011.811.0041

 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: ESPOLIO DE CRISTOVÃO FREITE PUFAL, MARIA LUIZA 

RODER PUFAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAICE DE SOUZA PISSOLATO, EUNICE DE 

OLIVEIRA, RAGNAR LEBRASQUE DE OLIVEIRA DINIZ, LARISSA DE 

OLIVEIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ELTON RUBENS DO 

ESPIRÍRITO SANTO - OAB:7463, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:OAB/MT 6.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547/MT

 Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da Reconvenção promovida por Espólio 

de Cristovão Freire Pufal, representado por Maria Luiza Roder Pufal em 

desfavor de Laice de Souza Pissolato, para determinar que com o registro 

do imóvel matriculado sob o n. 39.343, em nome do Espólio de Cristovão 

Freire Pufal, representado por Maria Luiza Roder Pufal, seja este imitido na 

sua posse, expedindo-se o necessário.Condeno a reconvinda Laice de 

Souza Pissolato ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios referentes à reconvenção, estes que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com base no artigo 85,§§ 2º e 8º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, por ser ela beneficiária da justiça gratuita o pagamento 

ficará suspenso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes.Cuiabá 20 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 68366 Nr: 4177-43.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. FARIA MOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar o Sr. Eloiz Carlos de Faria, para, no prazo de 3 dias, comparecer 

pessoalmente nesta Secretaria, munido dos documentos pessoais, e 

assinar o Termo de Penhora, conforme determinado no art. 1.051 da 

CNGC. Ainda, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s). Após a 

distribuição da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, deverá, no mesmo 

prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes autos. Além disso, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte exequente para comparecer nesta Escrivania 

e retirar a certidão de inteiro penhor da penhora. Na oportunidade, deverá 

a parte interessada comprovar o recolhimento das custas do selo de 

autenticidade, a teor do art. 10 da Lei nº 7.603/2001. Após a retirada da 

certidão, a parte exequente deverá, no prazo de 5 dias, comprovar nos 

autos a averbação da penhora/arresto no registro competente, conforme 

determina o art. 844 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 345315 Nr: 15225-76.2008.811.0041

 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: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, CELIA MARIA 

JUNQUEIRA NETO, DESIGNER MÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MARCOS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, 

NOVOTEMPO FRANCHISING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:8359/MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - OAB:4160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO BERTUOL DE 

MOURA - OAB:23055/RS, Maria Isabel A. Mazzochi - OAB:OAB/RS 

84.913

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758908 Nr: 11176-50.2012.811.0041

 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 LUCIA PEREIRA ASSIF

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, MARIANA SILVA CAMARGO - OAB:18290

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1254138 Nr: 22435-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTDATA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA - ME, ANGELICA BENEDITA RIBEIRO DE SOUZA PINTO, HENRY 

HUDSON DE CAMPOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL VITOR ARANTES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 Vistos.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado do executado como consta 

nos autos em apenso, por tratar de cumprimento de sentença.

Após, intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106414 Nr: 13134-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, ROSENILDO 

EDER ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIANE CRISTINA DE ARRUDA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 
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- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANABELL 

CORBELINO SIQUEIRA, para devolução dos autos nº 

13134-32.2016.811.0041, Protocolo 1106414, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 306077 Nr: 15734-41.2007.811.0041

 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: TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS DINÂMICO 

EXPRESS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ RICARDO NUNES, LUIZ CARLOS 

NUNES, ODETE DE SOUZA NUNES, CRISTIN A FERNANDES VEIGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759111 Nr: 11395-63.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSETE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS PAES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE PEREIRA - OAB:OAB/MT 

7055-B, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8.337/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767023 Nr: 19820-79.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO ANTÔNIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LEÃO - 

OAB:5031/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5247/MT

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

ROCHA - OAB:15228-O/MT, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:DF/16.785

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782736 Nr: 36396-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO VIEIRA LEITE NETO 

- OAB:2.454 OAB/SE, PAULO SÉRGIO FERREIRA DE BARROS FILHO - 

OAB:6139 OAB/SE

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825240 Nr: 31252-61.2013.811.0041

 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: COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA, GERCIO 

MARCELINO MENDONÇA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE AVILA ALMEIDA GAMA 

- OAB:1442-B, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 853442 Nr: 56124-43.2013.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIO DE BARROS SARAIVA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE APOIOS A EDUCAÇÃO E AO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO-MT, GENI APARECIDA LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R, R. DE 

MORAES AHUIAR - OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859771 Nr: 1579-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DO SOCORRO FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS 

- OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867146 Nr: 7295-94.2014.811.0041

 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: GILSON OLMEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & PEDROSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUREMBERGUE ALVES 

JUNIOR - OAB:10.203-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 876893 Nr: 14721-60.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:11.177 / MT

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

- OAB:6.735/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912846 Nr: 38760-24.2014.811.0041

 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: PROCURADOR DO ESTADO SR PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944789 Nr: 57321-96.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABELARDO SABINO DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 991621 Nr: 19305-39.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SAFRASUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA & CALDEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONNY VENICIA VICTOR 

COELHO AGUIAR SILVA - OAB:6976/O, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ 

VIVAN - OAB:5956/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033670 Nr: 38444-74.2015.811.0041

 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: DENISE KAY DO AMARAL VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074527 Nr: 57346-75.2015.811.0041

 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: MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VERDE COMÉRCIO DE RECICLAGEM DE 

PAPÉIS LTDA - EPP

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092414 Nr: 7264-06.2016.811.0041

 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: KATIA DA SILVA SOARES

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

SEGURO DPVAT

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095128 Nr: 8456-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1105814 Nr: 12883-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS3 LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA - EPP, JULIO KIRZNER DORFMAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, OLÍVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:OAB/MT 12.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141145 Nr: 27875-77.2016.811.0041

 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: JOSEFINA PEREIRA DOS SANTOS

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE KESSLER DOS SANTOS 

- OAB:18.288, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, THALISSON 

GAYVA MORAES - OAB:18846

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 63534 Nr: 6472-19.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, JOEL CÉSAR FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-BMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 342747 Nr: 12960-04.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA HIDALGO ARAGON Y. BOURBONREIS

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

 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: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733422 Nr: 29667-42.2011.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA DE MORAES, LEANDRO J. 

SILVA, UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823668 Nr: 29755-12.2013.811.0041

 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: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829593 Nr: 35368-13.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA HELENA RODRIGUES, LUIZ EDUARDO MONTEIRO 

DE BARROS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER DE SOUSA 

FILHO - OAB:3394/DF

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 852197 Nr: 55049-66.2013.811.0041

 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: CESAR RICARDO DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383, THIAGO D ABINER FERNANDES - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902247 Nr: 31505-15.2014.811.0041

 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: FERNANDA FREIRE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. M. CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:12550-E

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907376 Nr: 35152-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA CRUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTÉRICA GENERAL MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉSSYKA DE SOUZA RONDON 

- OAB:11731-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916487 Nr: 41094-31.2014.811.0041

 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: ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOWITEC DISTRIBUIDORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917635 Nr: 41828-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1088619 Nr: 5523-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, VALDECIR 

CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BIANCARDINI PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

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

OAB:14.091, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 15.652, 

CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, ISABELA CORTESE DE 

OLIVEIRA - OAB:21157/0, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1137143 Nr: 26139-24.2016.811.0041

 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: SSR, ZERIAN SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

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

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDES 

SCHNEIDER - OAB:8.117

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1142477 Nr: 28500-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604, JANAYNA NUNES 

DE ARRUDA - OAB:17.625, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - OAB:15199

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162369 Nr: 36895-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164733 Nr: 37834-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014765-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEF ARAUJO LUCENA DANTAS (REQUERENTE)

RENATA PINHO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROPICIO CERILO DE CAMPOS (REQUERIDO)

LINDALVA BARBOSA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERIDO)

MICHELLY BARBOSA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Cobrança, Rescisão Contratual c/c Danos 
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Morais e Pedido de Tutela Provisória de Evidência ajuizada por Renata 

Pinho Dias e Allef Araújo Lucena Dantas em desfavor de Lindalva Barbosa 

de Arrua Campos, Propício Cerilo de Campos e Michelly Barbosa de 

Campos, afirmando que em 28/08/2017 firmaram contrato de promessa de 

compra e venda com os réus, para aquisição de um imóvel localizado no 

bairro CPA III, no valor de R$ 140.000,00, do qual já adimpliu R$ 27.971,86. 

Narram que pelo laudo de avaliação realizado pela empresa Engepol, foi 

constato diversos defeitos no imóvel, e não houve solução pelos réus 

acerca dos problemas apresentados e não obtiveram sucesso na 

realização do distrato. Em razão da alegada incidência do Código de 

Defesa do consumidor, requerem a concessão da tutela de evidência 

liminarmente, fundada no art. 311, II, do NCPC e súmula 543 do STJ, para 

que seja declara a rescisão do contrato e determinar aos réus a 

devolverem a quantia de R$ 27.971,86. Imprescindível destacar que a 

concessão liminar da tutela provisória de evidência é cabível nas 

hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do NCPC, confira-se: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - 

ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

(Negritei). E o inciso II do art. 9º também do NCPC dispõe: “Art. 9o Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela 

provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no 

art. 311, incisos II e III; Pois bem. Ocorre que se tratando de contrato de 

promessa de compra e venda celebrado entre particulares, ele não se 

enquadra dentre aquelas de relação de consumo regidas pelo CDC, uma 

vez que inexistentes as figuras do consumidor e do fornecedor. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES - RELAÇÃO DE 

CONSUMO INEXISTENTE - RESOLUÇÃO POR INADIMPLÊNCIA - PREVISÃO 

EXPRESSA NA AVENÇA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DO RÉU 

- ART. 333, INCISO II, DO CPC/73 - EXCESSO DA CLÁUSULA PENAL 

COMPENSATÓRIA VERIFICADO - REDUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 413 

DO CÓDIGO CIVIL - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ART. 20, §3º, DO 

CPC/73 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausentes as 

características peculiares à relação de consumo descrita no CDC, fica 

afastada sua aplicação. Cabível a resolução do contrato de compra e 

venda de imóvel por inadimplência se há cláusula expressa nesse sentido 

e o comprador não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor/vendedor (art. 333, inciso II, do CPC/73). Sendo evidente o 

excesso da multa compensatória, deve ser reduzida (art. 413 do Código 

Civil), e se houve julgamento antecipado os honorários advocatícios 

também comportam minoração ao percentual mínimo previsto no §3º do art. 

20 do CPC/73, pois consequentemente foram poucos os atos processuais 

praticados”. (TJMT, AP 0029386-52.2012.8.11.0041 - 60101/2016, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 

Publicado em 31/05/2016). Negritei. Por isso, na hipótese não há tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante 

(inciso II). Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar em 

tutela de evidência, formulado pela autora. Consequentemente indefiro o 

seu pedido de inversão do ônus da prova. Designo o dia 14/08/2018, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017494-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEIXEIRA DOS SANTOS PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Corrijo de ofício o valor da causa (art. 292, § 3º, NCPC) para R$ 

6.708,51, devendo ser procedidas as alterações necessárias. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Ivete Teixeira dos 

Santos Pinheiro em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que 

é usuária dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com 

cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 1.708,51, referente a 

suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento da lide, sob pena 

de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 13756228 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 30/05/2018, cobrando o suposto 

consumo recuperado e diversos encargos, totalizando o valor de R$ 

1.708,51, ou seja, débito pretérito, situação que obriga a autora a tal 

pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a 

legalidade da dívida. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois se 

não efetuado o pagamento, a autora poderá sofrer com o corte no 

fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já 

que ela é essencial à manutenção da residência da autora. Deste modo, o 

perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
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SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a autora do pagamento 

das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem 

como de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

acerca da dívida aqui discutida, até julgamento final da lide, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 14/08/2018, às 12h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013964-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FABRICIO FULONI CARVALHO OAB - MT22927/O (ADVOGADO)

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a alteração da classe judicial para procedimento 

comum. Maria do Rosário Passos ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Ilegalidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e 

Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de 

MRV Engenharia e Participações S.A e MRV Prime Parque Chapada 

Matiqueira Incorporações SPE Ltda., alegando que adquiriu uma unidade 

habitacional no empreendimento denominado “Chapada Diamantina”, e que 

recebeu as chaves em 16/03/2018, contudo, o bloco está pronto desde 

10/04/2017, conforme habite-se, mas até o momento está sendo cobrada 

pela taxa de evolução de obra. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar as rés a se absterem de efetuar cobranças a 

título de evolução de obra a partir de abril/2017, bem como se inserirem o 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, mas caso negativado, 
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que promovam a imediata exclusão, sob pena de multa. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que apesar 

de a autora alegar que a obra está concluída desde 2017, no contrato 

firmado entre as partes, o prazo de entrega das chaves é para 

31/07/2018 (item 5, Id. 13327953), ou seja, foi antecipado pela requerida, 

já que a autora tomou posse do imóvel em 16/03/2018, conforme 

documento de ID 13327946, e por isso será considerada. Todavia, a 

requerida, mesmo após a entrega, continua cobrando a taxa de obra, 

inclusive, estão lançadas as parcelas futuras acerca de tal taxa, segundo 

demonstra o “extrato do cliente” no documento de ID 13327954. Pois bem. 

A cobrança da taxa de evolução de obra deriva do contrato de 

financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a 

aprovação do financiamento até a conclusão da obra. Assim, ocorrendo a 

entrega do imóvel, não é justo impor ao adquirente o pagamento de tal 

encargo, devendo a incorporadora/fiadora, responder pelo pagamento. 

Nesse sentido, por analogia ao atraso na obra: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - 

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - TUTELA ANTECIPADA - 

REQUISITOS CONFIGURADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. I - Deve ser reconhecida a 

responsabilidade da Construtora pelo adimplemento da Taxa de Evolução 

de Obra, se houve atraso na entrega do imóvel e, outrossim, se existente 

cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a 

Instituição Financeira. II- O consumidor não pode ser penalizado com a 

substituição de mutuário junto à Instituição Financeira que financiou parte 

do imóvel, se o inadimplemento se deu em razão de atraso na obra, por 

responsabilidade da Construtora. (TJMT, AI 39900/2015, Des. Sebastião 

de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 17/06/2015, Publicado 

no DJE 24/06/2015). Negritei. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUI-SITOS - TAXA DE EVOLUÇÃO DE 

OBRA - MORA INJUSTIFICADA - ÔNUS DA CONSTRUTORA. A 

antecipação de tutela, nos termos do art. 273, CPC, tem cabimento quando 

o juiz, convencido da verossimilhança das alegações, diante da prova 

inequívoca dos fatos, verificar a presença de fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. Constatada a mora injustificada da 

construtora, não pode o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra 

ser imputado ao adquirente do imóvel. (TJMG – RAI nº 

1.0024.13.034200-9/001 – Relator Desa. Evangelina Castilho Duarte – 14ª 

Câmara Cível – J. 2304/2015). Negritei. Por outro lado, é notória a urgência 

do pedido, vez que a autora poderá sofrer penalidades pela inadimplência. 

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de os autores perderem a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar que as rés se 

abstenham de efetuar cobranças a título de evolução de obra a partir de 

16/03/2018, bem como de inserirem o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, mas caso negativado acerca do débito aqui discutido, 

que promovam a imediata exclusão, no prazo de cinco dias, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00. 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 às requeridas, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 14/08/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, 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 parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017710-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE SOUZA ALVAREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Revisional de Fatura c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Clóvis de Souza 

alvarez em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças 

referente aos meses de março e abril de 2018, nos valores de R$ 

1.823,19 e R$ 852,44 respectivamente, o que não condiz com sua 

realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

a se abster de suspender o fornecimento dos serviços, acerca das 

faturas discutidas, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 13786742, 

que a ré, em 2017 e início de 2018, emitiu faturas nos valores de R$ 

256,24, R$ 335,68, R$ 272,96, R$ 260,80, etc., mas em março e abril de 

2018, efetuou cobranças nas quantias de R$ 1.823,19 e R$ 852,44, 

respectivamente, demonstrando a existência de alguma irregularidade. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é 

essencial à manutenção da residência do autor. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO 

SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO 

PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de 

energia elétrica não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a 

consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o 

Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado 

na fatura referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima 

da média dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento dos serviços no 

imóvel do autor, acerca das faturas discutidas no processo, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 20/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 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, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1021098-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA OAB - MT2530/O (ADVOGADO)

FABIO ROSA NEVES PACHECO OAB - MT21627/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZENIL DAMIANA DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Quanto aos argumentos de Id. 10948449, ACOLHO os embargos de 

declaração para autorizar o levantamento pela autora do valor depositado 

por ela como forma de caução. Expeça-se o respectivo alvará. Certificado 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se mediante as 

baixas e anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1017665-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (Id. 13788551). Assim, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029012-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029012-43.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIANE DE LARA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. LIANE DE LARA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental, falta do 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, bem 

como o princípio da causalidade e a sucumbência autoral. No mérito alega 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, ausência de 

comprovação do nexo causal, inexistência de provas da invalidez, 

impugna documentos juntados, discorre sobre os valores da indenização 

e pagamento proporcional a lesão, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto à correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 01/07/2017. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como da pendência documental, não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Muito embora a parte ré tenha arguido como 

preliminar o princípio da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se 

que a questão não se amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. No 

mérito, verifica-se que a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. A parte ré ainda impugna os 

documentos juntados, argumentando para tanto que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LIANE DE LARA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 
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redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025707-51.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCAS VIEIRA LOPES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. LUCAS VIEIRA LOPES, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 03/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela 

necessidade de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e 

sucumbência autoral, a falta de comprovação da entrega da 

documentação necessária, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito impugna os documentos juntados, alega a insuficiência probatória 

do registro de ocorrência, alega inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, 

manifesta acerca do laudo pericial, inaplicabilidade da inversão com base 

no CDC aos beneficiários do Seguro DPVAT, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima 

em 03/12/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à necessidade de 

prévio pedido administrativo, bem como a falta de comprovação da entrega 

da documentação necessária, estas alegações não prosperam, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 
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TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Muito embora a parte ré tenha arguido como 

preliminar o princípio da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se 

que a questão não se amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. 

Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo por comprovante de residência apresentado 

estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil (antigo 282 e 283 do CPC) estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DE CÓPIA DE 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM FIRMA 

RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) No mérito, verifica-se que a ré impugna os 

documentos juntados, alegando que as assinaturas constantes nos 

documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, esta argumentação 

não prospera, tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se 

que a diferença presente nas assinaturas é pequena, referente apenas a 

grafia utilizada no momento, levando-se em conta, inclusive, a data da 

confecção de cada documento. A parte ré alega, ainda, a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar 

que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim 

de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/12/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUCAS VIEIRA LOPES apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

da estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 10%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 
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CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035093-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035093-08.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANILLO LUIS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. DANILLO LUIS DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 27/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental, bem como a 

falta de interesse processual pela ausência de prévio requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto à correção monetária, aos juros e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, em razão de acidente 

de trânsito em que afirma ter sido vítima em 27/08/2017. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

DANILLO LUIS DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 

10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 
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Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo regulamentação própria, 

sendo assim, descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – Perícia ordenada – 

Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – Custeio de exame que não 

pode ser imputado à requerida – Repartição entre as partes – Prova 

requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 

22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: Fortes 

Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023566-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DIAS 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA processo: 1023566-59.2017.8.11.0041. Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

ANNA VITORIA INOCENCIA DA SILVA, menor impúbere representada por 

seu genitor ATAIDE DIAS DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 17/06/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental, falta de 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, bem 

como o princípio da causalidade e a sucumbência autoral. No mérito 

impugna os documentos juntados, alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, inexistência de provas da invalidez, manifesta 

acerca do laudo pericial, inaplicabilidade da inversão com base no CDC 

aos beneficiários do Seguro DPVAT, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, a constitucionalidade das 

alterações na lei do seguro DPVAT, bem como quanto à correção 

monetária, aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 17/06/2017. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 
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bem como da pendência documental, não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, a parte ré 

impugna os documentos juntados, argumentando para tanto que as 

assinaturas constantes nos documentos são evidentemente diferentes. 

Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista que em 

análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

Verifica-se que a ré alega, ainda, a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 17/06/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que ANNA VITORIA INOCENCIA 

DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 117 de 503



Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

21 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024826-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO OURIVES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024826-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FABIANO OURIVES DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FABIANO OURIVES DA CRUZ, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, divergência na data do acidente automobilístico, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência 

de comprovação da entrega da documentação, falta do interesse de agir 

pela necessidade de pedido administrativo prévio, carência de ação 

devido a ausência do boletim de ocorrência, bem como ausência do laudo 

do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de produção de prova 

pericial, discorre sobre os valores da indenização e pagamento 

proporcional a lesão, manifesta sobre o laudo pericial, bem como quanto à 

correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

17/07/2017. Preliminarmente, a parte ré alega a divergência da data do 

acidente automobilístico, vez que na petição inicial consta que o fato teria 

ocorrido em 17/07/2017, apesar de nos documentos constar a data de 

17/06/2017, pelo que, como se trata de erro material do subscritor da 

petição inicial, reconheço que o acidente efetivamente ocorreu em 

17/06/2017. Quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como pela ausência de comprovação da entrega da documentação, 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No que tange a carência de ação, devido à 

ausência de boletim de ocorrência e do laudo do IML, estes assuntos 

serão analisados com o mérito por com ele se confundirem. No mérito, 

verifica-se que o boletim de atendimento juntado aos autos comprova que 

o autor foi vítima de acidente de trânsito em 17/06/2017. Tem-se, portanto, 

que, além do fato de o boletim de ocorrência não ser o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, não se pressupõe 

que a prova seja indispensável para a propositura da ação, mas, sim, para 

o pagamento administrativo da indenização. Em juízo, eventual ausência de 

tal prova não implica automaticamente a improcedência do pedido 

indenizatório, pois o fato poderá ser demonstrado por outros meios de 

provas. Além disso, há nos autos prova pericial, o que corrobora com os 

fatos aludidos pelo Autor. Nesse sentido: “O Boletim de Ocorrência na 

Ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT não é indispensável se 

por outros elementos constantes nos autos for possível constatar a 

ocorrência do acidente que supostamente provocou a invalidez 

permanente da vítima.” (Apelação Cível nº 81546.2010 – Relatora: Desª. 

Clarice Claudino da Silva – 1º.12.2010) “O direito à indenização independe 

da realização do boletim de ocorrência, bastando apenas que se prove o 

acidente e os danos dele decorrentes.” (Apelação Cível nº 90481.2010 – 

Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.01.2011) A perícia médica 

judicial realizada concluiu que FABIANO OURIVES DA CRUZ apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de 

residual intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 
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amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018895-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1001587-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYSA LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

DORIAN MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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: 1023959-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025052-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOMINGOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025488-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO GIOVANNY DUGATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (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: 1020692-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CACIQUE AGROPECUARIA E AGROFLORESTAL LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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: 1020173-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATHEUS GOMES FILHO (REQUERIDO)

MARIA JOSE POUSO GOMES (REQUERIDO)

 

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: 1020452-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CACIQUE AGROPECUARIA E AGROFLORESTAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025425-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SAUNITTI (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DE PINHO HERANE (EXECUTADO)

HELENA PATRICIA HERANE SCHAUREN (EXECUTADO)

CLAUDIO SCHAUREN (EXECUTADO)

 

Diante da informações do AR's juntados 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023316-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAMARIA GRAMOLINI BIANCHINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018910-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PERLA BELOTTO (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)

 

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: 1001968-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR VITAL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006888-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON ALEXANDRE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014961-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN GODOY DA COSTA OAB - MT10008/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1014961-61.2016.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Edna Maria dos Santos em face de SPE Brookfield 

Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. As partes formularam 

acordo conforme ID 10250043, requerendo a homologação do mesmo e 

também a sua extinção. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, 
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para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

o acordo ID 10250043, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. 

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios visto que o acordo homologado também já dispôs sobre o 

tema. Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026859-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DOS COLCHOES COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

DULCINA ALVES DA SILVA (RÉU)

KELEN SEBASTIANA ALVES PINHEIRO ANTUNES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1026859-37.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de 

Locupletamento Ilícito ajuizada por Indústria e Comércio de Espumas e 

Colchões Cuiabá Ltda. em desfavor de Casa dos Colchões Comércio de 

Colchões Ltda., Dulcina Alves da Silva e Kelen Sebastiana Alves Pinheiro 

Antunes. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019678-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOPOLO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM OAB - RS40881 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R A DE FARIA E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023740-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

A parte autora pleiteia a alteração dos dados constantes na certidão de 

nascimento, buscando a correção uma vez que consta o seu assento 

como “Selma”, entretanto, a requerente sempre foi conhecida como 

“Celma”. Verifica-se pela documentação juntada aos autos que realmente 

há necessidade de se retificar o nome da autora, buscando ajustar a 

documentação à realidade. Diante do exposto, considerando as razões 

apresentadas pela requerente e a manifestação favorável da 

representante do Ministério Público, DEFIRO O PEDIDO posto na inicial e, 

em consequência, determino que seja procedida as retificações no 

assento de nascimento de Selma Maria Aparecida da Silva, no Cartório de 

Registro Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade, que retifique o nome da 

requerente em seu registro civil, apontado sob nº. 1.844, Fls. 128, Livro 

12, a fim de que nela se averbe o seu nome correto, a saber Celma Maria 

Aparecida da Silva, permanecendo demais dados inalterados.Expeçam-se 

os mandados necessários. Após as ulteriores formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037427-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035551-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA PIPINO SANTOS (AUTOR)

VICTOR RENAN PIPINO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA ASSUNCAO MAGALHAES ABDALLA (RÉU)

MOISES ABDALLA NETO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1026808-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIAVAN DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA OAB - DF19680 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 
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concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Considerando a argumentação e os documentos apresentados, 

bem como a notificação do requerido, tendo este permanecido inerte, e por 

serem os documentos de interesse da parte autora, DEFIRO a o pedido de 

tutela provisória e determino que o requerido exiba nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, os todos os documentos solicitados pela autora 

referentes aos extratos das contas que o autor possuía. Intime-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, conforme art. 511, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de 

Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019992-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAOUKAB FARAH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT0013801A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO VERDE CALL CENTER LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o AR negativo juntado aos 

autos, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1274724 Nr: 29276-77.2017.811.0041

 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: GUILHERME SIQUEIRA LOPES, CHRISTIANO LOPES DA 

SILVA

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

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1004650 Nr: 25387-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFICIO IPANEMA, FABIANA DE SOUZA 

MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTONIO DA SILVA, WOLNEY 

LEITE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerido para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 990734 Nr: 18827-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COMÉRCIO EQUIP. HOSP. E LABARATÓRIOS 

LTDA., ROBERTO CAMPOS DE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W DE MOURA SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerente para, no prazo de 15 dias, providenciar 

a distribuição e cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é 

processo com justiça gratuita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 981638 Nr: 14831-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 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: NAGIB KRUGER - 

OAB:4.419/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.371/379 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1125419 Nr: 21092-69.2016.811.0041

 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: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:OAB/MT 11.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerente para, no prazo de 15 dias, providenciar 

a distribuição e cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é 

processo com justiça gratuita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074759 Nr: 57410-85.2015.811.0041

 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: MARCELO GERMANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NOTHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINY MAIBUK ESTEFANES 

BATTISTELLI - OAB:OAB/PR 74.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerente para, no prazo de 15 dias, providenciar 

a distribuição e cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é 

processo com justiça gratuita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087356 Nr: 4895-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL NOGUEIRA DE MORAES NETO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 972882 Nr: 10626-50.2015.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SIQUEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 956819 Nr: 3483-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO DE FREITAS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR FERNANDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:10259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerente para, no prazo de 15 dias, providenciar 

a distribuição e cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é 

processo com justiça gratuita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1004524 Nr: 25334-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS, 

JUCIMARY ANTUNES OLIVEIRA MALHEIROS

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

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1101007 Nr: 10954-43.2016.811.0041

 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: CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A., 

BARTOLOMEU PINTO CORREIA DA SILVA, MARIA THERESA ROSSI 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404, TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerente para, no prazo de 15 dias, providenciar 

a distribuição e cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é 

processo com justiça gratuita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 983480 Nr: 15597-78.2015.811.0041

 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: ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA RODRIGUES, RAMIRIE 

NUNES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:2283/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 968800 Nr: 8710-78.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANGELA SANTOS SILVA, WENER 

MACEDO DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Wilson Roberto Lauer - - 

OAB:OAB/MT 8.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Augusto Vieira 

de Figueiredo - OAB/MT 7.627 - OAB:, Dr.ª Ana Paula Sigarini Garcia 

- OAB/MT 10.133 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 983832 Nr: 15772-72.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO NUNES FREIRE JORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerente para, no prazo de 15 dias, providenciar 

a distribuição e cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é 

processo com justiça gratuita

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1047072 Nr: 44922-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, RODRIGO DE 

OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, LEONARDO DE ARÊA LEÃO MONTEIRO

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

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

REQUERIDO para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO referente a citação do denunciado à lide juntado aos autos.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959348 Nr: 4510-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILO ROBERTO SILVA LEMES

 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 CACCAL DA SILVA - 

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Autorizo, dede já, o desentranhamento dos documentos que acompanham 

a inicial, mediante substituição por cópias nos autos.

Cumprido o acimo exposto, remetam-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173723 Nr: 41640-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DE PAULA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 17/7/2018, 

às 14h, no consultório do Perito nomeado Dr. GLEISSON LIBARDI, com 

consultório no INSTITUTO KEKUSHI, Rua Edgar Vieira, n. 154, Bairro Boa 

Esperança (em frente a UFMT, ao lado do restaurante Money Money), 

Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636929 Nr: 3032-11.1980.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL TAQUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

PEREIRA DE SOUZA VIDAL, para devolução dos autos nº 

3032-11.1980.811.0041, Protocolo 636929, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016903-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016903-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA 

Vistos. Tratam-se os autos de requerimento avulso de Busca e 

Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n° 13.043/14, na forma do R.Provimento 

nº 31/2015 do CGJ, visando à apreensão dos veículos COROLLA ALTIS 

2.0 FLEX 16V AUT, MARCA TOYOTA, PLACA QBX5868, COR BRANCA, 

RENAVAN 1104307275 E CHASSI 9BRBD3HE5H0333748. Ante a juntada 

dos documentos necessários, nos termos do art. 3º, § 12, Decreto-Lei n° 

911/1969, CUMPRA-SE a busca e apreensão do veículo, valendo a cópia 

de mandado a ser cumprido na Rua Havana, nº 215 - Bairro Jardim das 

Américas - Região Leste Cuiabá/MT - Cep: 78060-609, observando-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 13713661. Cumprido, 

devolva-se. CUIABÁ, 19 de junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003323-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EMILIO MARTINS JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, conforme 

cálculo apresentado pela Contadoria (ID 11581225), sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002575-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, conforme 

cálculo apresentado pela Contadoria (ID 11582661), sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020009-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ZANIN PNEUS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, conforme 

cálculo apresentado pela Contadoria (ID 1158372), sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022899-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA TORRES ZAGO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, conforme 

cálculo apresentado pela Contadoria (ID 11584223), sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022724-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1022724 -79 .2017 .8 .11 .00 4 1  –  A Ç Ã O  R E V I S I O N A L  P O R 

SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA Aos 20 de junho de 2018, às 15h00, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o 

advogado do Banco BMG acompanhado de preposto, a advogada do 

Banco Bonsucesso acompanhada de preposto e a advogada do Banco do 

Brasil acompanhada de preposto. Aberta à audiência constato a ausência 

do autor, razão pela qual novamente lhe aplico apena de 2% do valor da 

causa em favor do Estado, nos moldes do art. 334 §8 do CPC. Tendo em 

vista a apresentação de contestação pelos requeridos intimo o autor para 

impugnar, caso queria. Por parte das instituições financeiras presentes 

requerem o julgamento do feito na forma em que se encontra. Concedo 

aos Bancos do Brasil e BMG o prazo de 5 dias para juntada de 

substabelecimento e carta de preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Diogo Ibrahim Campos Antonio Ferreira 

dos Santos Advogado do Banco BMG Preposto do Banco BMG Michelle 

Cristina Costa Rangel Jose Luiz Castro Rangel Advogada do Banco 

Bonsucesso Preposto do Banco Bonsucesso Luciana Moreira dos Santos 

Dennis Rogeiro da Costa Lima Advogada do Banco do Brasil Preposto do 

Banco do Brasil

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023240-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA ARAUJO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1023240-36.2016.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS C/C ADEQUAÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS A MAIOR, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Aos 

20 de junho de 2018, às 16h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a parte autora 

acompanhada de advogada e a advogada da instituição financeira 

acompanhada de preposto. Aberta à audiência informam as partes a 

impossibilidade de acordo. Informa a advogada do réu que já apresentou 

contestação. Sai à autora devidamente intimada para no prazo legal 

impugna-la. Concedo a parte autora o prazo de 5 dias para juntada de 

substabelecimento. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Diogo de Oliveira da Cruz Marieta Araujo Silva Advogado da Parte 

Autora Parte Autora Helene Sena Vidigal Luiz Carlos Evangelista Neves 

Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037171-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (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 SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 
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1037171-72.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Aos 20 de junho 

de 2018, às 14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, a parte autora acompanhado de 

advogada e a advogada da instituição financeira acompanhada de 

preposto. Aberta à audiência informam as partes a impossibilidade de 

acordo. Protesta o advogado do autor informações sobre o cumprimento 

da liminar. Considerando que o Banco se fez representar por advogado 

constituído somente para o ato, não tem conhecimento da sua efetivação 

ou não, inclusive quanto à apresentação de contestação, tenho que resta 

ao autor se transcorrido o prazo concedido informar e requerer o que de 

direito no corpo dos autos. Conforme informa o funcionário deste gabinete 

já foi contestada a inicial, motivo pelo qual sai o autor devidamente intimado 

para impugnação. Informam as partes a inexistência de provas a serem 

produzidas. Concedo a instituição financeira o prazo de 5 dias para a 

juntada de substabelecimento e carta de preposição. NADA MAIS. Eu, 

_____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Ademar Coelho da Silva José 

Marcio de Oliveira Advogado da Parte Autora Parte Autora Lucivalda 

Rodrigues Silva Antonio Ferreira dos Santos Advogada da Instituição 

Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000324-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1000324-37.2018.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Aos 20 de 

junho de 2018, às 15h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular 

da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, 

Dr. Paulo Sergio Carreira e a advogada da instituição financeira 

acompanhada de preposto. Aberta à audiência constato a ausência da 

parte autora, razão pela qual aplico-lhe a multa de 2% do valor da causa 

em favor do Estado, nos moldes do art. 334 §8 do CPC. Sai o Banco 

devidamente intimado do prazo legal para apresentar contestação. Com 

essa nos autos intime-se o autor para impugnar. Concedo a instituição 

financeira o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento. NADA 

MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Ana Paula Souza 

Santos Antonio Ferreira dos Santos Advogada da Instituição Financeira 

Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011925-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BENEDITO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1011925-74.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

TUTELA ANTECIPADA Aos 20 de junho de 2018, às 18h00, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e 

a parte autora acompanhado de advogada. Compulsando o caderno 

processual verifico que o A.R. expedido para citação do Banco BMG, 

apresentou-se incompleto, no que concerne ao endereço, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 15/08/2018 as 18:00, saindo o autor 

devidamente intimado desta nova data. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Mariana Almeida Giraldelli Joel Benedito 

de Souza Advogada da Parte Autora Parte Autora

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012952-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISSANDRA MARIA DA SILVA C.ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, conforme 

cálculo apresentado pela Contadoria (ID 11629011), sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

AnalistaJudiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013274-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN 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:

FELIPE ASSIS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, conforme 

cálculo apresentado pela Contadoria (ID 11629207), sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023479-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LAVRINHA LEMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, conforme 

cálculo apresentado pela Contadoria (ID 11645605), sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018449-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERINEIA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, conforme 

cálculo apresentado pela Contadoria (ID 11646017), sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003339-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILCELIA DE OLIVEIRA LEMOS RAMOS (RÉU)

PEDRO DONIZETE HERMAN RAMOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos a planilha de débitos, bem como recolher 

o valor devido quanto à Taxa Judiciária, conforme cálculo apresentado 

pela Contadoria (ID 12083515), tudo sob pena de extinção do feito. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826210 Nr: 32153-29.2013.811.0041

 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): FABIANO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intimo o autor para em 15 dias complementar a diligência de fls.139 - 

R$239,94 de 25/03/2018, devidamente atualizada. Em caso de inércia 

intime-se o Meirinho para as medidas visando o recebimento de seu 

crédito.

Intimo novamente o causídico Thiago de Siqueira Batista Macedo para, no 

mesmo prazo acostar aos autos procuração/substabelecimento que 

demonstre seus poderes para estar em juízo em nome do Banco 

Bradesco.

No mais, da análise dos autos constata-se a ausência de localização do 

requerido, inclusive no endereço obtido por meio do sistema Infojud, razão 

pela qual, se revela inócua nova pesquisa de endereço.

 Desta feita, considerando que o bem foi apreendido em 10/2010, sem 

intervenção do devedor, com diligências visando sua localização e 

tratando-se de processo da meta que se arrasta desde 08/2013, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso II, 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.

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.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754170 Nr: 6134-20.2012.811.0041

 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: SOROCRED CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Brás da Silva - 

OAB:SP/160.262-B, MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:OAB/SP 

150793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 62, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799900 Nr: 6327-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que a requerida não foi localizada, 

razão pela qual, defiro parcialmente o pleito de fls. 91, procedendo a 

pesquisa do endereço atualizado da ré e de seu representante legal por 

meio do Sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito quanto ao segundo 

(extratos em anexo).

 Assim, expeça-se carta precatória com prazo de 90 dias, para citação da 

empresa na pessoa do Sr. Joaquim Domingos dos Passos (representante 

legal) e reintegração de posse do veículo descrito na exordial, no 

endereço: Avenida Jacarandas, Nº 1191, Bairro Coophalis, 

Rondonópolis/MT.

Com efeito, intimo o requerente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como comprovar nos autos mediante petição no prazo de 15 

dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no 

princípio da celeridade processual, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

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, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 755444 Nr: 7469-74.2012.811.0041

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLIO CORREA, CLAUDINETE DE OLIVEIRA 

SILVA CORREA, KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES, SIMONE 

CRISTINA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA VIEIRALVES A. 

CAMARGO - OAB:MT 181.718-A, SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131.646/SP, VIVIANE FIGUEIREDO - OAB:208039/SP

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

OAB:6.843/MT, Bruns France Gomes Simões - OAB:22.414 OAB/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:, EDSON DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21591/O, ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - OAB:23536/O, 

JAQUELINE MATTOS ARFUX - OAB:9.388/MT, JONNY RANGEL 

MOSHAGE - OAB:7694/MT, Tenarêssa A. de A. D. Libera - 

OAB:7.031/OAB/MT

 Vistos etc.

Em que pese a regularidade da citação editalícia quanto os dois primeiros 

réus, considerando que às fls. 255/256, a terceira requerida, enteada do 

primeiro réu e filha da segunda, declinou o endereço para citação pessoal 

de Élio Correa, com fito de evitar nulidades futuras, determino a expedição 

de mandado de citação de Élio Correa ao local indicado – sede da empresa 

ADM – Comércio. Serviços e Representações Ltda – ME, Rua Oriente 

TEnuta, 09, quadra 01, Bairro Consil, nesta Capital.

Intimo o autor, via publicação desta determinação, para no prazo de 15 

dias efetuar o depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

"Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.
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§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas."

Desde já, destaco que, caso de revele infrutífera a medida, ante a citação 

via edital já consolidada, retornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1083739 Nr: 3315-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK COMÉRCIO DE CALHAS LTDA - ME, 

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES, ELAINE DE ALENCAR SILVA 

MAGALHÃES, MARCELO DE ALENCAR SILVA, VANESSA PARREIRA 

SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o espelho de andamento processual da Carta Precatória de 

código nº 149994 (fls. 93/94), consta a certidão datada de 06/04/2018, 

como devidamente cumprida. Assim, procedo à intimação da parte autora 

para, no prazo de 05(cinco)dias, comprovar os atos de fls. 95, ou o 

requerer o que entender de direito, dando o devido prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 311271 Nr: 18043-35.2007.811.0041

 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): ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, FRANCISCO MORATO CRENITTE - OAB:98479/SP, JOIR 

AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457/MT, JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314-SP, LESLIE DE FÁTIMA HAENISCH - OAB:5860-A/MT, 

MAURO A. DE MOURA APOITIA - OAB:11896 NMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1281119.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão de fls. 75 determinou a 

expedição de carta precatória de citação à Comarca de Sinop, e em caso 

de retorno com resultado negativo, deveria ser expedido edital de citação.

Ocorre que apesar de distribuída, a missiva código 246073 foi devolvida 

ante a ausência do depósito da diligência, ou seja, o edital de fls. 110 não 

deveria ter sido expedido, considerando que nunca houve tentativa de 

citação pessoal do devedor no endereço obtido por meio do sistema 

Infojud.

Desta feita, não obstante o edital expedido e publicado duas vezes em 

jornal local, CHAMO O FEITO À ORDEM, considerando que a citação ficta 

só é válida ante a impossibilidade de citação pessoal da parte.

Assim, expeça-se nova carta precatória com prazo de 90 dias, para 

citação do devedor no endereço: Rua dos Buritis, Nº 1512, Casa 08, 

Bairro Jardim Maringá II, Sinop/MT.

Com efeito, intimo o requerente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como comprovar nos autos mediante petição no prazo de 15 

dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no 

princípio da celeridade processual.

Após, concluso para deliberações.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773451 Nr: 26607-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETELVINO CALIXTO SANTOS

 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: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade de fls. 90/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998429 Nr: 22778-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO MANOEL ALVES CORREA, REGINA 

CÉLIA TENUTA ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 77.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 77, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 885298 Nr: 20035-84.2014.811.0041

 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): C A GOULART TELECOMUNICAÇÕES -ME, 

CARLOS AUGUSTO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, 

para delimitar os juros moratórios em 1% ao mês e JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO 

MT em face de C A GOULART TELECOMUNICAÇÕES –ME e CARLOS 

AUGUSTO GOULART, condenando os réus/embargantes ao pagamento 

do valor devido em decorrência do contrato que ampara a inicial, no 

entanto corrigidos até o ajuizamento da ação com juros moratórios de 1% 

ao mês e, após a distribuição do feito a correção com juros de mora de 

1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, 

contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no 

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença).Condeno os réus/embargantes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem manifestação das 
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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.: 1125039 Nr: 20940-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE INACIA DE SOUZA E SILVA, LUIZ 

REI DE FRANÇA E SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

recolher devidamente a diligência do Oficial de Justiça, uma vez que o 

valor da guia apresentada às fls. 44 (bairro jardim dos ipês)não condiz 

com o valor do endereço indicado na petição de fl. 34 (bairro Mapim), sob 

as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818775 Nr: 25095-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805836 Nr: 12306-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FRANCISCO R DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15549-O/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por move BANCO FIBRA S/A em 

face de RAFAEL FRANCISCO R DE ARRUDA, para condenar o réu à 

entrega do automóvel em 24 horas ou seu equivalente em dinheiro, 

considerando o valor de mercado atual do bem descrito na inicial ou, se 

superior ao saldo devedor, o débito remanescente disposto em contrato. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e 

baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1175218 Nr: 42168-52.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SUZUKI, THIAGO SUZUKI

 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: MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 Intimação das partes autoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da Impugnação de fls. 16/28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1110515 Nr: 14892-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 824277 Nr: 30341-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA ME, ADELY MARA FERNANDES DA SILVA, LAURO BENEDITO 

JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar-se acerca de fls. 119/122, dando o regular prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 811602 Nr: 18089-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

ANA ROZA DE SOUZA, VALDECI UCHOA DE MORAIS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não há possibilidade de fornecer meios, nos termos 

do provimento nº 14/2016, tendo em vista que decorreu o prazo para a 

parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, 

para cumprimento de mandado já expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1163010 Nr: 37189-47.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SOFISA S/A, BANCO ITAÚ UNIBANCO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21.968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, LUIZ GUILHERME MENDES 

BARRETO - OAB:200.663/SP

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por VICTOR 

PINHEIRO DA SILVA em face de BANCO SOFISA 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 repetição do indébito em R$ 

1.670,36, corrigido com juros de mora computado da citação e correção 

monetária de cada pagamento, bem como concedo em sentença a tutela 

de urgência invocada, para determinar a imediata retirada das anotações 

restritivas de crédito em nome da devedora solidária do contrato objeto de 

discussão nestes autos, o que deve ser providenciado imediatamente pelo 

réu.Por ter o autor decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do 

valor da condenação.Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1001154 Nr: 23923-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAMIL DA SILVA PRADO

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

OAB:19237/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Carta Precatória juntada às fls. 63/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 239741 Nr: 3298-36.1996.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBER JÓIAS E RELÓGIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5127, VALÉRIA BAGGIO - OAB:4.676

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do ofício de fls. 176/179, o qual informa sobre o não 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça. Ainda, no mesmo prazo, 

deverá promover o devido pagamento da diligência, sob as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998459 Nr: 22779-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDROVAL COMERCIO DE VIDROS LTDA, 

VALDENIR DOS SANTOS, CLAUDENICE DE OLIVEIRA VIEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 Vistos, etc.

Não obstante ao teor dos requerimentos de fls. 84 e 87, o Banco não fez 

pleitos no caso em análise.

Desta feita, intimo-o para manifestar em 15 dias,

Em caso de silêncio, retorne o feito ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 1047854 Nr: 45343-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA TEIXEIRA DA SILVA

 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:

 (...)defiro o pleito de fls. 70/71 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(...)Denota-se ainda, que a executada se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o 

citando(...)expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 

dias(...)Salientando que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.(...)De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento ainda, que 

pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a 

determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação 

da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 

77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1040187 Nr: 41731-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pleito de fls. 66 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(...)Denota-se ainda, que o executado se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando(...)Deste 

modo, expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 

dias(...)Salientando que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse(...)vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem 

prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Saliento ainda, que pedidos protelatórios que 

não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão 

inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor 

da causa em favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 782434 Nr: 36075-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA TURQUETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, BENEDITO ALVES 

FERRAZ - OAB:5.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 79/82, intimo o requerente Antônio, 

por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor da condenação (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Cumprido, intime-se o Advogado do Banco para manifestar em 15 dias. Em 

nada requerendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765780 Nr: 18491-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO LEITE DORFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:129.126, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em atenção ao requerimento de fls. 246/248, intimo a instituição financeira, 

por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor descrito na petição de fls. 247 (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Transcorrido, intime-se a credora Juliana para manifestar em 15 dias. Em 

nada requerendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 983360 Nr: 15551-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Monitória proposta por BANCO ITAU S/A em 

face de MURILO PIERUCCI DE SOUZA, ambos qualificados, alegando ser 

credor do requerido da importância de R$ 80.847,64 (06/04/2015).

O requerido foi citado para o pagamento ou apresentação de embargos às 
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fls. 87, todavia, deixou que o prazo transcorresse in albis.

Ademais, verifico que se encontram regulares os requisitos legais ao 

ajuizamento da ação, já que foi apresentado pelo requerente, documento 

escrito hábil a propositura desta monitória e, constatada a revelia do 

requerido a procedência da ação é medida que se impõe.

Conforme determina o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, 

“Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o título II do Livro I da Parte Especial”.

Posto isso, CONVERTO o mandado de pagamento em mandado executivo 

e, determino a intimação do devedor, via AR (no endereço: Avenida 

Antonio Andre Maggi, Nº 1220, Sala 04, Bairro Centro, Sapezal/MT) para o 

cumprimento desta no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa 

no percentual de dez por cento, nos termos do art. 523 do CPC, fazendo 

acompanhar a atualização do débito.

Intimo o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de 15 dias, tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781157 Nr: 34737-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO DA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS LOIDE LACERDA DA 

SILVA - OAB:11.853, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de liquidação/cumprimento 

de sentença.

Em primeiro lugar, em razão da manifestação de fls. 180/181, procedo à 

anotação da causídica da autora FRANCYS LOIDE LACERDA DA SILVA 

no sistema Apolo – fls. 69.

Ademais, considerando-se a planilha pelo Banco às fls. 168/177, intime-se 

a requerente, por meio de sua patrona Francys (fls. 69 – Via DJE), para no 

prazo de 15 dias, manifeste sua concordância acerca do valor encontrado 

em seu favor, qual seja, R$32,29.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015225 Nr: 29785-76.2015.811.0041

 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: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN LUIZA RINAUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/MT, 

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - OAB:98.628OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se o AR que se encontra na capa dos autos.

Compulsando os autos, tenho que a requerida não foi localizada em seu 

apartamento na ocasião da diligência de fls. 92, cujo endereço foi 

confirmado pela DRF.

Desta feita, expeça-se mandado de citação ao endereço: Avenida 

Vereador Juliano da Costa Marques, Nº 615, Apto 1.703, Pantanal 3. T., 

Bairro Bosque da Saúde, nesta cidade, salientando que, se necessário, A 

CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR HORA CERTA, em observação ao que 

dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.

Observe-se que o requerente é beneficiário da Justiça Gratuita.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1104855 Nr: 12501-21.2016.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DE AMORIM LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 476689.

Defiro parcialmente o pleito de fls. 63/64, procedendo a pesquisa do 

endereço atual do requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em que 

obtive êxito (extrato em anexo).

Desta feita, 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.

Após, expeça-se mandado de citação a ser cumprido no endereço: Rua 

Américo Salgado, Nº 1133, Bairro Araes, nesta cidade.

CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, expeça-se carta precatória 

com prazo de 90 dias, para citação do devedor no endereço: Rua 

Sargento Joao Francisco Caprio, Nº 99, Bairro: Parque Residencial Vila 

União, Campinas/SP, considerando o resultado do AR de fls. 61.

Com efeito, intime-se o requerente para recolher as custas de distribuição 

da missiva, bem como comprovar nos autos mediante petição no prazo de 

15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no 

princípio da celeridade processual, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se a Instituição Financeira, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1001752-88.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE RÉ: BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA – 

ME, MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA E DIVINO RODRIGUES 

DE SANTANA.

CITANDO(A, S): MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA – CPF: 

509.857.521-49

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 589.407,76

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 ( quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: "As partes celebraram um contrato de Abertura de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 132 de 503



Crédito aonde foi concedido um crédito, entretanto o requerido não honrou 

com o pagamento conforme contrato, houve tentativa recebimento do 

débito porem restou infrutífera, não restando alternativa a não ser ajuizar 

a presente ação."

DESPACHO: Vistos, etc.Cite-se por edital como postulado nos 

autos.cumpra-se. Não havendo resposta no prazo especificado será 

decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, , digitei.Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018.Laura Ferreira Araújo e 

Medeiros.Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1032816-19.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO

PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

PARTE RÉ: JAQUELYNE OLIVEIRA L DA COSTA CARVALHO

CITANDO(A, S): JAQUELYNE OLIVEIRA DA COSTA CARVALHO – CPF: 

020.896.141-02

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 23.131,08

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 

2º da lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo 

especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Este edital tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto da ação, qual seja, UM 

VEÍCULO RENAULT, MODELO SANDERO HI-TORQUE PRIV. 1.6 8V A/G , 

2013/2013, PRETO, PLACA OBN - 6174, CHASSI - 93YBSR86HDJ599747, 

E RENAVAM – 00534429700.

Eu, , digitei.Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018.Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1037466-12.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: EMBARGOS DE TERCEIRO

PARTE AUTORA: JOÃO CLARO RIBEIRO RODRIGUES

PARTE RÉ: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. E 

MATEUS JEFFERY DIAS

CITANDO: MATEUS JEFFERY DIAS CPF: 056.626.601-66

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 26.054,03

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 ( quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: "O autor adquiriu o bem descrito na inicial um 

contrato de compra e venda no qual ficou acordado que a propriedade do 

veículo ficaria em nome do Senhor Mateus Jeffery Dias, e que este 

continuaria efetuando os pagamentos referentes ao contrato de 

financiamento junto ao Banco Embargado e o veículo foi apreendido. 

Requereu a exoneração da constrição judicial".

DESPACHO: Vistos, etc.Cite-se por edital como postulado nos 

autos.cumpra-se. Não havendo resposta no prazo especificado será 

decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, , digitei.Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018

Laura Ferreira Araújo e Medeiros.Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1001752-88.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

PARTE RÉ: BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA – 

ME, MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA E DIVINO RODRIGUES 

DE SANTANA.

CITANDO(A, S): MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA – CPF: 

509.857.521-49

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 589.407,76

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 ( quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: "As partes celebraram um contrato de Abertura de 

Crédito aonde foi concedido um crédito, entretanto o requerido não honrou 

com o pagamento conforme contrato, houve tentativa recebimento do 

débito porem restou infrutífera, não restando alternativa a não ser ajuizar 

a presente ação."

DESPACHO: Vistos, etc.Cite-se por edital como postulado nos 

autos.cumpra-se. Não havendo resposta no prazo especificado será 

decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, , digitei.Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018

Laura Ferreira Araújo e Medeiros.Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.1031556-04.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIÃO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACÃO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI

EXECUTADOS: S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP E 

EDIVALDO ALVES DA SILVA

CITANDO: S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – EPP CNPJ: 

03.766.999/0001-72 E EDIVALDO ALVES DA SILVA CPF: 069.44.461- 89

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/10/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 22.608,99

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial..Eu, , 

digitei.Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018.Assinado Digitalmente

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9162-54.2016.811.0041 – CÓDIGO 1096675

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 AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

PARTE RÉ: WILSON REGINALDO TOMIO

CITANDO: WILSON REGINALDO TOMIO, CPF: 84777737934

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada , atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 
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pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

58.660,72. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se."

Eu, , digitei.Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros.Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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: 1034297-17.2017.8.11.0041

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:

ELIZA FLORENTIN PIRES (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014387-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EXECUTADO)

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

MARIA ELENA SOTO (EXECUTADO)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022545-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida se manifestar sobre laudo pericial acostado aos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002383-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE CAMPOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000985-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020555-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J B DE AQUINO EIRELI - ME (RÉU)

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (RÉU)

GONCALINA CONCEICAO MENDES DE AQUINO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010712-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373/O (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005849-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

 

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: 1004540-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014801-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007542-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024344-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FARIA DE AGUIAR (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019811-61.2016.8.11.0041

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:

POINT JOIAS SERVICOS E REPARACAO EM JOIAS E RELOGIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

ALEX NUNES VALLE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004233-24.2017.8.11.0041
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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:

DANIELA CAROLINA DIAVAN (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013217-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AFONSO B PORTOCARRERO (REQUERIDO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001993-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL 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:

CIDADE VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerente indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001958-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (RÉU)

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA NAZIMA OAB - SP169451 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerido Alphaville 

Urbanismo S/A indicar número de conta para a expedição de alvará como 

determinado nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014014-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES (RÉU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020102-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

 

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: 1001616-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MEDRADO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014498-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (RÉU)

 

Deverá a parte autora 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: 1005630-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOCENCIA PEREIRA LEITE (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: 1018487-02.2017.8.11.0041

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:

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora especificar os bens que 

pretende a penhora, como informado na petição id. 12823318 e, ainda, 

indicar número de conta para a expedição de alvará como determinado 
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nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015397-49.2018.8.11.0041

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 PAN S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos cumpra-se como ali 

consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001676-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO XAVIER DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerido indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031234-81.2017.8.11.0041

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)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PORFIRIO CONESA (EXECUTADO)

JOSE FURLANETE CONESA (EXECUTADO)

RODAO VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Proceda-se penhora como postulado nos autos.Cumpra-se. 

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: 1033426-84.2017.8.11.0041

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:

VANIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-61.2017.8.11.0041

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:

ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA (EXECUTADO)

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação 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)

 

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: 1002563-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerente indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora 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: 1024670-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEA CAROLINA BOZZ (REQUERIDO)
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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: 1017625-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA GONCALVES DA SILVA (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: 1017643-18.2018.8.11.0041

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:

GEORGE BORGES MONTEZUMA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017632-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

JOSE FERMINO DE JESUS (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO (EXECUTADO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

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)

 

Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o exequente indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 780133 Nr: 33655-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA COSTA, RANGEL WILLIAN DA 

COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:

 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.: 827283 Nr: 33167-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 625/633 no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963584 Nr: 6314-31.2015.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050833 Nr: 46850-84.2015.811.0041

 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 PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIO HENRIQUE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 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 determinação a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

É evidente que o valor da Tabela Fipe para restituição deve ser a atual.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 942990 Nr: 56322-46.2014.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1117822 Nr: 17839-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MARCELA SOUZA SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128552 Nr: 22427-26.2016.811.0041

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAC CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 124/147, 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.: 1102974 Nr: 11721-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVADO DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, JERONIMO JOSE CONSTANTE BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

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

BARBOSA - OAB:13.245-A, ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4.121/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.: 810703 Nr: 17199-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S PELISSARI E CIA LTDA, SHIRLEY DE 

SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1064066 Nr: 52742-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118683 Nr: 18184-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, 

JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida JOAQUIM 

AUGUSTO CURVO inscrito no CPF sob n° 314.136.681-00 devidamente 

intimado, na pessoa de sua advogado Dr. William Khalil, inscrito na 
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OAB/MT n° 648, informar a exata localização do imóvel descrito na 

matrícula n° 7.937 de sua propriedade, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 121650 Nr: 9627-20.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE DAS GRAÇAS CORDOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 746018 Nr: 43200-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VELE RICO LTDA, 

THIAGO OLIVEIRA GOMES, IONE GLORIA DE OLIVEIRA

 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 tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 368224 Nr: 6042-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIZIO LEMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDER TADASHI BABATA - 

OAB:12.003/MT, JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - OAB:10.229/MT

 Vistos, etc.

O alvará do valor penhorado já foi efetivado à fl.233.

Oficie-se como postulado e após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747420 Nr: 44670-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACANGALHA PASTELARIA LTDA - ME, 

DURCINEIA FIGUEIREDO BRUNO, VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT, NIVALDO CONRADO - OAB:4925

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre cumprimento do leilão designado à fl.253.

Em caso negativo, destituo a Perita nomeada em substituição, nomeio 

leiloeiro a Mediare - José Francisco Barbosa - 3322-9858 - 98146-0888 a 

ser cumprido na forma determinada à fl.246.

As propostas deverão ser entregues neste Juízo em 05.07.18 para 

lavratura do termo de alienação ou poderá o leiloeiro indicar outra data.

Os custos com o preparo do Leilão será arcado pelo credor qual será 

computado quando da venda e arcado ao final, pelo adquirente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 6710 Nr: 7825-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUZI ALVES DA SILVA, ZUZI ALVES DA 

SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4387/MT, LILIAN MARIA DE ALMEIDA - OAB:1557-E/MT, LUIZ 

OTÁVIO BERTOZO REIS - OAB:3038/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 222643 Nr: 30580-34.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIAH VEICULOS LTDA, FRANCISCO 

CARLOS ALVES SANTANA, DEOLINDA CARRAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8.083

 Certifico e dou fé que a Carta de Intimação das partes requeridas 

retornou com indicação do correio de “Mudou-se”, conforme AR de fls. 

333/335.

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.: 943892 Nr: 56805-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI CELINO CREMASCO, VANIA 

MARIA TAVARES CREMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134080 Nr: 24710-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 921714 Nr: 44415-74.2014.811.0041

 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: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A prestação jurisdicional há muito encerrou.

A providência de fl.108 cabe com exclusividade ao autor junto ao Órgão 

Empregador.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 153827 Nr: 7785-68.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVETRE MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 854642 Nr: 57172-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES E CIA LTDA 

- ME, SUZANA BARROS RAMOS, FLÁVIO CESAR LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13226 Nr: 2399-72.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101221 Nr: 11030-67.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANA DE MENEZES, IVAN DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para apresentar o valor da sucumbência conforme 

sentença, que não corresponde ao valor atribuído em sua petição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 855222 Nr: 57695-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 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 apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1068911 Nr: 54942-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, PASCHOAL IRIA NOGUEIRA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1106273 Nr: 13064-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA TRANSPORTES LTDA, ESPÓLIO DE 

CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS, JULIA ANDRADE BERNARDO 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083121 Nr: 3026-41.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

certidão de fl.104 e sobre as resposta de pesquisas já consultadas nos 

autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 713823 Nr: 8629-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

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

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA, LOURENÇO 

GONÇALVES DE QUEIROZ, ANTONIA GOMES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT, LUDMILA DE 

MOURA BOURET - OAB:OAB/MT 8476

 Vistos, etc.

Em face da anuência do autor com o pedido da parte executada, 

proceda-se baixa de restrição judicial dos veículos de fl.576, efetivadas 

por este Juízo.

Oficie-se como postulado e após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 799333 Nr: 5752-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREIDE FORNARI SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI- FINANCEIRA AMERICANAS ITAÚ S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

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

SANTOS - OAB:13.431-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.: 1145637 Nr: 29930-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO C TEIXEIRA CALCADOS 

ACESSORIOS, MARCIO CEZAR TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11617 Nr: 1802-69.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, AUGUSTO 

ALVES PINTO, RENÊ ADÃO ALVES PINTO, LAZARA ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAYHANA SHINO 

TADA ROJAS, para devolução dos autos nº 1802-69.1996.811.0041, 

Protocolo 11617, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020499-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINY CARLA DIAS REZENDE - ME (RÉU)

ANA MARIA DIAS REZENDE (RÉU)

ALINY CARLA DIAS REZENDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (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, 21.06.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013175-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014238-71.2018.8.11.0041

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:

VAGNER PEREIRA VIEIRA DA ROSA (REQUERIDO)

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. O autor manifestou composição entre as partes em 

face do débito e, aberto, razão pela qual, a sentença julgou com mérito a 

ação, em face da avença noticiada. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014262-02.2018.8.11.0041

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:

FABRICIA LOPES SAMPAIO (REQUERIDO)

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. O autor manifestou composição entre as partes em 
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face do débito e, aberto, razão pela qual, a sentença julgou com mérito a 

ação, em face da avença noticiada. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013208-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO SARAGIOTTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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 necessário aguardar a resposta do 

requerido para verificara possibilidade de antecipar o mérito. 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, 21.06.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013182-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA PADILHA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante dos documentos apresentados, defiro a Justiça 

Gratuita. Anote-se. 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, 21.06.18

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017660-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA SANTA RITA S\A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela antecipada de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. 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. Necessário se faz 

demais provas e resposta do requerido para averiguar a necessidade ou 

não de antecipar o mérito da causa. Inviável suspender, no momento a 

inclusão dos títulos integrantes da carteira de ações da Autora no Leilão 

183 promovido pela Requerida, como os eventuais atos de alienação caso 

aquelas tenham sido negociadas. Mais ainda, é temerário afirmar que deve 

a requerida abster de incluir os títulos integrantes da carteira de ações da 

Autora nos próximos Leilões, até que seja apontada de forma fidedigna as 

informações no sentido de que a mesma é fiscalizada pela CVM, bem 

como tem contra ela ações de execuções fiscais. Tais casos devem ser 

amplamente averiguado, com a mais amplo contraditório. Diante do 

exposto, indefiro a tutela. Intime-se o autor para emendar da petição inicial 

em até cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017625-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA GONCALVES DA SILVA (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 

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, 21.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017643-18.2018.8.11.0041

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:

GEORGE BORGES MONTEZUMA (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 

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, 
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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, 21.06.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011274-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO AUGUSTO SOUSA PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1013399-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

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, 21.06.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027631-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DORADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a correção do pólo passivo para constar como 

demandado Banco Bonsucesso Consignado S/A, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Gilson Ferreira Dorado devidamente qualificada 

nos autos ingressou com a presente Ação de Adequação de Margem 

Consignável c/c Pedido de Tutela de Urgência contra Banco BMG S/A; 

Banco Panamericano S/A; Banco Bonsucesso S/A; Banco do Brasil S/A e 

Banco Daycoval S/A e em sede de preliminar postulou a concessão de 

liminar para suspensão dos descontos feita em folha de pagamento do 

requerente por infração ao limite legal conforme Decreto Lei 8.690/2016 e 

Decreto/MT 691 de 12/09/2016 e requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Alegou, em suma, que celebrou contratos de empréstimos 

consignáveis para pagamento mediante desconto em folha de pagamento 

e foi autorizado o bloqueio da margem em consignação na folha de 

pagamento pelos órgãos responsáveis acima do limite legal o que 

acarretou o endividamento dos servidores públicos. Informou que o seu 

salário não lhe dá condições de adimplir suas obrigações, isso porque 

com os abatimentos obrigatórios, além do plano de saúde, recebe a 

quantia de R$ 7.966,14 (Cinco mil trezentos e oitenta e três reais e 

cinquenta e dois centavos) e que após os descontos dos empréstimos 

consignados em folha e conta corrente, sobra para seu sustento e de sua 

família o valor de R$ 5.138,91 (cinco mil cento e trinta e oito reais e 

noventa e um centavos). Asseverou que somatória dos empréstimos 

firmados com o requerido correspondem: pelo Banco BMG S/A o montante 

de R$ 772,19 (setecentos e setenta e dois reais e dezenove centavos); já 

com o Banco PAN S/A o importe de R$ 922,98 (novecentos e vinte e dois 

reais e noventa e oito centavos); com Banco BONSUCESSO S/A o valor 

de R$ 734,81 (Setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos); 

pelo Banco DAYCOVAL S/A o importe de R$ 351,55 (trezentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e por último com o 

Banco do Brasil S/A (folha e conta corrente) R$ 1.818,47 (Hum mil 

oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 58% 

da remuneração líquida do Autor. No mérito, elucidou sobre o Decreto/MT 

nº 691/2016 o qual preceitua que os descontos máximos feitos em folha 

de pagamento são no limite de 30% e assim o total do somatório das 

parcelas deve ser, no MÁXIMO, o montante total de R$ 2.389,84 (30% do 

valor do salário líquido). Sustentou sobre a necessidade de imposição 

legal de redução já que a margem consignável foi excedida. Requereu a 

concessão da inversão do ônus da prova. Pugnou pela concessão da 

tutela de urgência para limitar os descontos em 30% da remuneração 

líquida em folha e que os descontos realizados na conta corrente sejam 

suspensos até o deslinde da demanda, abstenção de inclusão do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa não inferior a 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Rogou pela procedência da ação. Juntou 

documentos de id. 9714470/9714577. A justiça gratuita foi indeferida 

conforme despacho de id. 9715300. Inconformado, o autor interpôs 

Agravo de Instrumento de id. 10084631/10084642. Em face do não 

recolhimento das custas e taxas de distribuição (certidão de id. 10159241) 

o processo foi extinto de acordo com a sentença de id. 10164356. O 

requerente apresentou embargos de declaração de id. 10297061 no qual 

foi improvido id. 10324700. Ato contínuo, o requerente apresentou 

Recurso de Apelação de id. 10636998. O recurso foi parcialmente provido 

para desconstituir a sentença que extinguiu a demanda e determinado a 

remessa do autos a instância originária para dilação probatória e formação 

do contraditório de acordo com o acórdão de id. 12077580/12077587. O 

requerido Banco Bonsucesso Consignado S/A apresentou contestação de 

id. 12105053 e fez uma síntese dos fatos narrados na inicial. Em sede de 

preliminar requereu a retificação de o polo passivo constar, tão somente, 

Banco Bonsucesso Consignado S/A. No mérito, afirmou que o autor de 

livre e espontânea vontade contratou: · CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOB 

O Nº 122760861, em 09/03/2017, no valor de R$3.013,76 (três mil treze 

reais e setenta e seis centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) 

parcelas mensais de R$90,00 (noventa reais); · CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO SOB O Nº 124929480, em 03/05/2017, no valor de 
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R$8.867,63 (oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três 

centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 

256,31(duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos); · 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOB O Nº 125001936, em 04/05/2017, no 

valor de R$8.683,92 (oito mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e 

dois centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de 

R$251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) cada. noventa e seis) 

parcelas mensais de R$31,00 (trinta e um reais); · CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO SOB O Nº 125995541, em 31/05/2017, no valor de 

R$3.684,61 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um 

centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de 

R$106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) cada. Asseverou que 

referidos negócios jurídicos possuem preferência em relação a 

empréstimos não consignáveis. Discorreu sobre a força obrigatória dos 

contratos. Rogou pela improcedência da ação. Junto documentos de id. 

12105062/12105194. A tutela de urgência foi indeferida de acordo com o 

despacho de id. 12552205. O Banco BMG S/A apresentou contestação 

(id. 13144424) e fez um resumo da inicial. No mérito, sustentou que a 

mecânica operacional dos empréstimos consignados não atribui às 

Instituições Financeiras a conferência acerca da margem consignável e 

sim ao órgão pagador, não podendo ser penalizado. Impugnou o pedido de 

inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação. Juntou 

documentos de id.13144427/13144458. A parte autora e o requerido 

Banco BMG S/A celebraram acordo (id. 13226260) no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reis) para quitação plena das verbas pleiteadas e 

cancelamento do contrato nº 322801 e juntou documentos de id. 

13226270/13226283. O requerido Banco do Brasil S/A apresentou 

contestação (id. 13254243) e fez uma síntese da exordial. Em sede de 

preliminar de mérito impugnou a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e arguiu a falta de interesse de agir visto que os contratos 

firmados não possuem irregularidade praticada pelo requerido. No mérito, 

declarou que a parte autora sabia previamente sobre os descontos das 

parcelas e os moldes contratados e que possui plena condição de arcar 

com o seu pagamento e o pagamento de forma diversa violaria o “pacta 

sun servanda” e ao ato jurídico perfeito. Rebateu o pedido de concessão 

de liminar pela ausência da verossimilhança. Discorreu sobre o contrato 

de empréstimo e sobre a manutenção do contrato e o princípio da boa-fé. 

Elucidou sobre o “pacta sunt servanda” e o do seu exercício regular de 

direito ante a falta de ilegalidade no procedimento adotado. Afirmou sobre 

a violação dos artigos 313 e 314 do Código Civil já que não é obrigado a 

receber prestação diversa do que lhe é devida. Pronunciou sobre o 

Decreto Estadual Nº 60.435/2014 Alterado pelos Decretos 61.750/2015 

E61.948/2016 – Vigência do Decreto 51.314/2006. Sustentou a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Declarou sobre a 

impossibilidade da inversão do ônus da prova. Requereu o afastamento da 

condenação de honorários sucumbenciais. Prequestionou as matérias 

alegadas. Rogou pela improcedência da ação. Postulou que na hipótese de 

procedência da ação requereu que os descontos sejam arbitrados em 

50%. Juntou documentos de id. 13254250/13254255. O acordo realizado 

entre o autor e o requerido Banco BMG S/A foi homologado, e determinado 

o prosseguimento da ação em face dos demais requeridos – id. 13336076. 

O requerido Banco Daycoval S/A apresentou contestação de id. 13406408 

e fez uma breve resenha dos fatos. Em sede de preliminar arguiu a 

ratificação tácita do negócio jurídico, uma vez que o autor nunca insurgiu 

contra os negócios jurídicos firmados. No mérito, aduziu que não foi o 

contrato firmado com o requerido que comprometeu a renda do mesmo e 

os demais empréstimos foram realizados posteriormente a ele, ou seja, foi 

respeitada a margem consignável. Asseverou sobre a celebração dos 

contratos e que a margem de cada servidor é disponibilizada pelo 

empregador que efetua o deferimento no ato de averbação. Sustentou 

sobre o não cabimento da revisão contratual e da impossibilidade de 

redução das parcelas. Declarou sobre a inexistência de repetição de 

indébito e de danos morais. Rebateu o pedido de inversão do ônus da 

prova. Requereu a condenação em litigância de má-fé por fraudar a 

verdades dos fatos e violando o Princípio da lealdade e boa fé. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos de id. 13406444/13406493. O 

Banco Pan S/A apresentou contestação de id. 13661680 e fez uma 

síntese dos fatos. Asseverou sobre o “pacta sunt servanda” e o caráter 

adesivo dos contatos financeiros e a legalidade da avença ante a 

inexistência de vício de consentimento. Aduziu sobre a prevalência do 

contrato das obrigações pactuadas e inexistência de abuso ou ilícito 

praticado pela ré. Realizou esclarecimentos sobre o contrato firmado e 

informou sobre a realidade dos fatos e da contratação realizada. Elucidou 

sobre o seu exercício regular de direito e da total improcedência de 

indenização por danos morais e materiais diante da ausência de ato ilícito 

e inexistência de provas que demonstrem o dano. Sustentou sobre a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência 

da ação. Juntou documentos de id. 13661680/13676440. O requerente 

apresentou réplica as defesas apresentadas de acordo com o id. 

13705957; id. 13705992; id. 13706014; id. 13706027, ratificando a tese da 

inicial e rogando pela procedência da ação. Vieram-me conclusos os 

autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de 

Adequação de Margem Consignável c/c Pedido de Tutela de Urgência 

contra Banco BMG S/A; Banco Panamericano S/A; Banco Bonsucesso 

S/A; Banco do Brasil S/A e Banco Daycoval S/A e no qual o autor 

pretende a concessão de liminar para suspensão dos descontos feita em 

folha de pagamento do requerente por infração ao limite legal conforme 

Decreto Lei 8.690/2016 e Decreto/MT 691 de 12/09/2016 e requereu a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por seu turno, o requerido 

Banco Sucesso Consignado S/A requereu a retificação do polo passivo; 

referidos negócios jurídicos possuem preferência em relação a 

empréstimos não consignáveis. O Banco BMG S/A realizou transação com 

o autor no qual já foi homologado por esse Juízo e determinação do 

prosseguimento em relação aos demais requerido. Por sua vez, o Banco 

do Brasil impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e arguiu 

a falta de interesse de agir; violação “pacta sun servanda” e ao ato 

jurídico perfeito; impugnou concessão de liminar; violação artigos 313 e 

314 do Código Civil já que não é obrigado a receber prestação diversa do 

que lhe é devida; impugnou a inversão do ônus da prova e a condenação 

de honorários sucumbências. Já o Banco Daycoval S/A arguiu a 

ratificação tácita do negócio jurídico; não cabimento da revisão contratual; 

impossibilidade de redução das parcelas; inexistência de repetição de 

indébito e de danos morais; rebateu o pedido de inversão do ônus da 

prova; requereu a condenação em litigância de má-fé. O Banco Pan S/A 

afirmou sobre improcedência de indenização por danos morais e materiais 

e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Compulsando os autos, 

como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. O Banco BMG S/A realizou transação com o autor no qual 

já foi homologado por esse Juízo e determinação do prosseguimento em 

relação aos demais requerido. A homologação não foi objeto de recurso e 

assim não será analisada a defesa apresentada. Quanto a preliminar 

arguida por carência da ação por falta de interesse processual, também 

não prevalece. O interesse processual, em suma, exige a conjugação do 

binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre 

indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. 

(Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Humberto Theodoro 

Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Ora, na espécie, se a 

parte autora sustenta que ultrapassou a limitação de 30% da margem 

consignável de sua folha de pagamento e descontos ilegais, patente o seu 

interesse de agir (processual). Assim, a parte autora demonstrou a 

necessidade de um pronunciamento judicial. É evidente que a requerente 

pode ingressar com ação junto ao Judiciário para amparo de sua 

pretensão, pois existe um contrato com o qual discorda com o percentual 

descontado em folha de pagamento, tendo interesse jurídico patente o seu 

interesse de agir (processual). Razão pela qual, rejeito a preliminar. 

Quanto a impugnação da concessão da assistência justiça gratuita, não 

merece guarida, pois o benefício foi concedido em sede de recurso 

conforme acórdão acostados nos autos no qual já houve seu trânsito em 

julgado. Rejeito. Considerando a falta de impugnação por parte do autor, 

proceda-se a retificação da denominação requerida para constar: Banco 

Bonsucesso Consignado S/A, na autuação, etiqueta do processo e 

Distribuidor. As demais preliminares entrelaçam com o mérito e serão 

apreciadas em conjunto. Quanto à questão de fundo percebe-se que o 

requerente pretende com a presente ação, a adequação dos contratos 

que estão sendo descontados em sua conta corrente; holerite e pensão, 

com a limitação do máximo legal de 30% da remuneração. A referida 

limitação de 30% dos descontos em folha de pagamento tem o fim de 

evitar a privação dos recursos indispensáveis a sobrevivência do 

trabalhador e da sua família, com base no princípio constitucional da 
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dignidade da pessoa humana e, ainda, visa um meio de facilitar o 

pagamento da dívida. Previamente, conforme já se posicionou os Tribunais 

Superiores (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 

03.02.2011), a limitação dos descontos em 30% está relacionada aos 

contratos e cartões consignados em folha de pagamento, não abrangendo 

outros empréstimos debitados em conta corrente ou outras contas que 

estão em débito automático ou mesmo aquelas que são debitadas em 

conta corrente, como exemplo cartão de crédito e impostos. Podemos 

perceber que nos proventos da autora, esta recebe o valor de R$ 

10.836,89 (dez mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove 

centavos) no ano de 2017, não vou comprovado os descontos e 

recebimento atualizados. Contudo, vem sendo descontados de 

empréstimos e cartões consignados em valor que suplante os 30%, o que 

é indevido. De outra banda os requeridos vieram nos autos e não 

apresentaram comprovação de autorização de margem, para procederem 

descontos em folha de pagamento. O ônus da prova lhes cabem. Para 

efetivar tais descontos necessário e obrigatório que a Instituição 

Financeira tenha autorização de margem do Órgão Empregador o que não 

restou demonstrado, portanto, o limite de 30% do salário da parte autora, 

respeitando os descontos obrigatórios deverão ser respeitados. Dessa 

forma, apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos 

empréstimos e cartões consignados em folha de pagamento, não contidos 

quaisquer outros descontos da conta corrente da autora. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Adequação de Margem 

Consignável c/c Pedido de Tutela de Urgência e ACOLHO o pedido inicial, 

com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, 

para limitar os desconstos em folha de pagamento do autor o limite de 30%

(trinta por cento) de descontos referente a empréstimos e cartões 

consignados. Oficie-se ao Órgão Empregador para efetivar a limitação. 

Condeno os requeridos, salvo o Banco BMG, nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios a base de dez por cento da causa, 

atualizados a partir do ajuizamento da ação, de forma solidária. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, intimem-se os requerido para pagarem a condenação em quinze 

dias, sob pena de penhora e multa de dez procento. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21.06.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016055-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016195-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO NEVES DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016325-68.2016.8.11.0041

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:

WESCLEY GOMES LONGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018276-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO JORGE BORACZYNSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1018276-63.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

20.037,36; 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: 

JULIANO JORGE BORACZYNSKI 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 , 21 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: 1004030-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1004030-62.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

10.995,77; 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: 

SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL 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 , 21 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021517-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1021517-45.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

97.640,72; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: RÉU: EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar nos autos em cinco dias, requerendo o que de direito. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ , 21 de junho de 2018. Atenciosamente, 

IVONILDO GABRIEL DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014766-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014766-76.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.385,12; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ITAU UNIBANCO 

S/A Parte Ré: RÉU: ALESSANDRO FARIAS SANTOS Vistos. Tendo em 

vista a juntada aos autos de documentos novos pelo Autor (10767212 - 

fls. 01/07), intime-se o Requerido para manifestação acerca do conteúdo 

novo no prazo legal, nos termos do artigo 437, § 1º, do CPC. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de maio de 2018 José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019803-84.2016.8.11.0041

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:

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007157-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO BARBOZA DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1007157-71.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

15.697,80; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]; 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: EVALDO BARBOZA DA SILVA FILHO 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 , 21 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: 1020945-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COEMI MONACO LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

REGINA CELIA MONACO RIBEIRO (EXECUTADO)

ACADEMIA REGINASTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

THAYLI MONACO LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021067-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABNER SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008500-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAFAEL PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1008500-05.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

22.624,20; 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 PAN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: PAULO RAFAEL PEREIRA 

SANTANA Certifico que, nesta procedo a intimação da parte 

autora/credora, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. CUIABÁ , 21 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029919-18.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA (RÉU)

INSTITUTO DE ENSINO CESUC LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1029919-18.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

15.255,41; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CARTÃO DE CRÉDITO, 

CONTRATOS BANCÁRIOS, 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: AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO DE ENSINO CESUC LTDA, JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA 

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 , 21 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020033-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (RÉU)

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora 

para, no prazo legal, manifestar acerca da correspondência devolvida. 

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: 1020307-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZ EVELLEEN SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020307-56.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: REQUERIDO: LIZ 

EVELLEEN SOARES Vistos. Registre-se que apesar da petição de acordo 

(ID. 10098241) ter sido protocolada em 29/09/2017, os autos vieram-me à 

conclusão apenas em 08/05/2018. Pois bem. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por SICREDI CENTRO NORTE em face de LIZ 

EVELLEEN SOARES, em que as partes informam composição amigável. 

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 10098241) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC. Sem custas remanescentes nos termos do § 3º, art. 90, do 

CPC[1] e honorários advocatícios, na forma do acordo. Ressalte-se que 

não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a 

baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, § 3º, do 

CPC: Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022026-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Certifico 

que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da correspondência devolvida. 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: 1035174-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035174-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CARLOS FRANCISCO DA SILVA Vistos. Nos termos do art. 

3º, § 9º, do Dec.Lei n.º 911/69[1], determino a inclusão da Restrição de 

Circulação, via RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial, cujo extrato 

segue em anexo. O Credor promova o impulso processual adequado para 

viabilizar a citação da parte Requerida em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 

de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] § 9o 

Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à 

base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela 

Lei nº 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de 

dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito 

competente para que: (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) I - registre o 

gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e 

(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a 

apreensão do veículo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035177-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERMARCO MENDES BARELLA (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 148 de 503



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035177-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: VANDERMARCO MENDES BARELLA 

1035177-09.2017.8.11.0041 Vistos. Nos termos do art. 3º, § 9º, do 

Dec.Lei n.º 911/69[1], determino a inclusão da Restrição de Circulação, via 

RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial, cujo extrato segue em anexo. O 

Credor promova o impulso processual adequado para viabilizar a citação 

da parte Requerida em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] § 9o Ao decretar 

a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de 

dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá 

diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como 

retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 

2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 

9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: 

(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à 

decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei nº 

13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022155-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1057753 Nr: 49908-95.2015.811.0041

 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: JEANNE KATT DIAS MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo redistribuído em razão de eventual dependência por conexão 

desta ação (ID. 1057753) ao processo ID. 871234, que tramita nesta 

Unidade judiciária, pois o juízo originário constatou que a ação revisional 

alhures referida envolve as mesmas partes e tem por objeto o mesmo 

contrato (fl. 23).

Contudo, no caso em análise, observo que não há identidade de objeto ou 

causa de pedir entre esta ação de repetição de indébito e a ação 

revisional ID. 871234, sendo possível a tramitação separada destas, ainda 

que versem sobre o bem objeto do mesmo contrato.

Devolvam-se ao juízo originário com nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 04 de junho de 2018

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778426 Nr: 31830-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 31830-58.2012.811.0041 – ID: 778426

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o andamento do dia 

18/12/2018 lançado no Sistema Apolo como “sentença”, uma vez que o 

conteúdo anexado é diverso daquele que consta nos autos (fl. 101).

 Intime-se o Exequente para, em cinco (05) dias, manifestar-se acerca do 

petitório de fls. 80-92 e 103-110.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1263885 Nr: 25754-42.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMETRIA CONFECÇÕES LTDA- ME, JOSE 

RODRIGUES DE PAULA, VASCO VIEIRA VASCONCELOS NETO

 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: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308-A / MT

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno os Embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência dos Embargantes, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC.Traslade-se cópia desta para a Execução em apenso 

(ID 809805).Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 05 de junho de 2018JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 730456 Nr: 26518-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 26518-38.2011.811.0041 – ID: 730456

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO NPL1, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, providenciando a Citação do Executado, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761731 Nr: 14220-77.2012.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER LIMA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14220-77.2012.811.0041 – ID: 761731

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO NPL1, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, providenciando a Citação do Executado, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1245913 Nr: 19880-76.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASCO VIEIRA VASCONCELOS NETO

 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: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Autos nº 19980-76.2017.811.0041 – ID: 1245913

EMBARGOS À EXECUÇÃO

SENTENÇA

Vistos.

Considerando que os Embargos à Execução foram distribuídos em 

duplicidade (id 1263885 e id 1245913) determino o cancelamento da 

distribuição.

 Sem custas e sem honorários.

Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 5 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 225667 Nr: 32982-88.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PRADO MACHADO, LEONOR PRADO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30.998/PR, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Autos 32982-88.2005.811.0041 – ID: 225667

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

Vistos.

Intime-se o devedor a indicar a localização dos bens de fls. 202-203 

quinze (15) dias, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, 

V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 5 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777010 Nr: 30346-08.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

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

BANCO BONSUCESSO 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: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Autos nº 30346-08.2012.811.0041 – ID: 777010

REVISIONAL

 DECISÃO

Vistos.

Apesar da alegada Cessão de Crédito pelo Banco do Brasil S.A à terceiro, 

não houve a comprovação nos autos do referido instrumento, devendo 

este, portanto permanecer no polo passivo da lide.

 No mais, considerando que a Execução de honorários é de interesse da 

parte Requerente, determino que esta providencie, em quinze (15) dias, os 

cálculos nos termos da sentença de fls. 206-208.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 05 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 393615 Nr: 29075-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID E SILVA LTDA-ME, MARCELO 

ALEXANDRE CARVALHO SAID, JOÃO MENDONÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 29075-66.2009.811.0041 – ID:393615

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 172-173 tendo em vista a ausência de citação dos 

Executados.

Intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a citação do Devedor 

como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte Exequente adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 374576 Nr: 10901-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL MENDES DE PLANTAS LTDA, RUY 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10901-09.2009.811.0041 - ID: 374576

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
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 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Exequente para, em cinco (05) dias, requerer o que entender 

de direito sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 06 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 832434 Nr: 38026-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI BATISTA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 38026-10.2013.811.0041 - ID 832434

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização dos 

Executados, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 

recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino o ARRESTO de 

valores online, via sistema BACENJUD, em contas dos Devedores, nos 

termos do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no valor de 

R$15.539,01 (fl. 33).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, deverá o Exequente providenciar a citação por 

edital dos Devedores (art. 654, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 6 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810736 Nr: 17233-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Autos nº 17233-50.2013.811.0041 - ID: 810736

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DESPACHO

Vistos.

Diante da análise dos autos, observo que o cumprimento de sentença teve 

início a fl. 79, sendo, portanto equivocada a penhora de fl. 91 em nome de 

LIZ CARLA ESPINDOLA E SILVA (Exequente), quando deveria ter sido 

feita em nome de BV FINANCEIRA S.A (Executada).

No mais, intime-se a Exequente para, em cinco (05) dias, apresentar a 

planilha atualizada do quantum debeatur.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 08 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811555 Nr: 18044-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS PARA ESCRITORIO LTADA -ME, LILIAN GRACIELE DOS SANTOS 

MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7.355-A/MT

 Autos nº 18044-10.2013.811.0041 – ID: 811555

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

 Vistos.

Defiro a SUSPENSÃO do feito consoante pedido do Credor (fl. 47), ante a 

inexistência de bens penhoráveis, nos termos dos art. 921, III, do CPC.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, intime-se o Exequente para 

praticar as diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sem 

manifestação, intime-se de a Parte interessada pessoalmente para, no 

mesmo prazo, dar andamento ao feito sob pena de extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 257833 Nr: 20526-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 274.638,73 (demonstrativo de 

cálculo – fl.107-v/108).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 95831 Nr: 1243-15.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DA SILVA PARENTE, Hélio Silva 

Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 DESPACHO

Vistos.

Intimem-se os Executados para que, em dez (10) dias, indiquem bens 

passíveis de penhora, sob pena de aplicação das penalidades prevista no 

art. 829, §2°, do CPC .

Promova-se a Secretaria as alterações e anotações devidas conforme 

sentença dos autos em apenso (ID. 257833).

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.: 1047122 Nr: 44947-14.2015.811.0041

 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): ANA PAULA MESADRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Devedor, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 4 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1018200 Nr: 31026-85.2015.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILZA SIRIA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793

 Autos nº 31026-85.2015.811.0041 – ID: 1018200

BUSCA E APREENSÃO

DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 62), deve o 

Devedor adequar o pedido de fls. 65-67, para processamento do feito 

como cumprimento de sentença, nos termos do art. 536 e ss. do CPC, em 

quinze (15) dias.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 4 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100025 Nr: 10580-27.2016.811.0041

 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: FABIANA SALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. L. A. A. OURO VERDE DE MATO 

GROSSO- SICREDI OURO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por LAÉRCIO FAEDA e 

JAIR CRIVELETTO em face de FABIANA SALES DA SILVA (fls. 263-264).

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 o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado as fl. 264, 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), 05 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070059 Nr: 55393-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS BARBOZA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, Roberta Beatriz do nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 55393-76.2015.811.0041 – ID: 1070059

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 827481 Nr: 33361-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLÉIA MONTEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

 Vistos.

 Defiro o pedido de SUSPENSÃO (fl. 156) pelo prazo de noventa (90) dias. 

Decorrido o prazo, intime-se o Exequente para, em cinco (05) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 837308 Nr: 42140-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORPAL CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS 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:

 Autos nº 42140-89.2013.811.0041 – ID:837308

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 80 tendo em vista a ausência de citação do 

Executado.

Intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a citação do Devedor 

como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte Exequente adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 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.: 810223 Nr: 16725-07.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L e L FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Autos nº 16725-07.2013.811.0041 – ID: 810223

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

Diante do pagamento dos honorários e levantamento do valor depositado 

pelo Executado em favor do Exequente (fl.168) dou por cumprida 

obrigação de pagar.

 No mais, em relação a obrigação de fazer (fls. 96-99) procedam-se as 

retificações necessárias, eis que agora trata-se de cumprimento de 

sentença promovida por L e L FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA-ME em desfavor de BANCO BRADESCO S.A (fls. 181-183).

Nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, intime-se o Executado BANCO 

BRADESCO S.A, via advogado constituído nos autos, para cumprir 

OBRIGAÇÃO DE FAZER em quinze (15) dias, consoante petição do 

Exequente as fl. 181-183, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), que será devida desde o dia em que se configurar o 

descumprimento desta decisão e incidirá enquanto não for cumprida esta 

decisão (art. 537, § 4º, do CPC).

Registre-se que, na hipótese, aplica-se no que couber o art. 525, do CPC.

Intime-se.

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 402485 Nr: 34635-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ARRUDA, NEUSA MARIA 

FIGUEIREDO ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 24/07/2018 às 14h00min

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 890016 Nr: 23232-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, PAULO 

ROBERTO PALHANO, PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:16188, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

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

OAB:12.009/MT

 Considerando que a parte informada na peça de fls. 277 trata-se de 

representante judicial,bem como que o endereço nela informado esta 

incompleto, manisfeste o exequente em 05 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 961670 Nr: 5520-10.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, JUCEMAT JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ALAN NORBERTO DE FAZZIO JODAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos.

Trata-se de Embargos a Execução onde os Embargantes/Devedores ao 

longo da tramitação da Ação de Execução (ID: 865438 em apenso), 

noticiou a auto composição dos litigantes, ao qual houve a homologação 

por sentença do acordo celebrado e extinção da demanda executória.

Sendo assim, não subsiste outra providência a ser adotada no presente 

feito que não a sua extinção sem resolução de mérito, em razão da efetiva 

perda do objeto, ante a auto composição da lide nos autos principais.

Posto isso, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MERITO pela perda superveniente do objeto da ação, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC.

Custas pagas com a inicial (fl. 136).

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1001386 Nr: 24025-49.2015.811.0041

 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: NAIR RIBEIRO DE SIQUEIRA

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

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

OAB:OAB/MT 18.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 24/07/2018 às 15h30min

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1001386 Nr: 24025-49.2015.811.0041

 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: NAIR RIBEIRO DE SIQUEIRA

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

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

OAB:OAB/MT 18.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 DECISÃO

Vistos.

Em atendimento ao pedido de fls. 228-232 designo AUDIÊNCIA DE 

MEDIAÇÃO para o dia 24/07/2018 às 15h30min a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM.

No mais, com relação ao pedido de Cumprimento de Sentença promovida 

por THIAGO SILVA VIEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A (fls. 

233-235), nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, determino que se 

intime o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência de procurador para que efetue o pagamento no 

valor do montante apontado a fl. 235, 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.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 402485 Nr: 34635-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ARRUDA, NEUSA MARIA 

FIGUEIREDO ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença interposto por José Carlos de 

Arruda e Outro em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Tendo em vista que o feito se arrasta há mais de 09 anos, em fase de 

cumprimento de sentença, sem satisfação da obrigação, em atendimento 

ao pedido de fls. 676-677 designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

24/07/2018 às 14h00min a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1001386 Nr: 24025-49.2015.811.0041

 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: NAIR RIBEIRO DE SIQUEIRA

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

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

OAB:OAB/MT 18.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 DECISÃO

Vistos.

Em atendimento ao pedido de fls. 228-232 designo AUDIÊNCIA DE 

MEDIAÇÃO para o dia 24/07/2018 às 15h30min a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM.

No mais, com relação ao pedido de Cumprimento de Sentença promovida 

por THIAGO SILVA VIEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A (fls. 

233-235), nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, determino que se 

intime o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência de procurador para que efetue o pagamento no 

valor do montante apontado a fl. 235, 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.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 865438 Nr: 5947-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ALLAN 

NORBERTO DE FAZZIO JODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, deduziu 

a ação referenciada em face de MARILIA COMÉRCIO IDUSTRIA E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, e ALAN NORBERTO DE FAZZIO JODAS, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que (fls. 127/133) as partes 

litigantes noticiaram auto composição amigável, requerendo sua 

homologação.

É o sucinto relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a anunciada transação entre os contendores (fls. 127/133), 

o que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por 

sentença a transação firmada entre as Partes, nos termos do art. 487, III, 

“b”, do CPC, e por consequencia, suspendo a execução até o 

levantamento dos recursos e cumprimento voluntário da obrigação (artigo 

922, do CPC).

 Custas processuais pelo Requerido e honorários sucumbenciais na forma 

pactuada no acordo.

Expeça-se Alvará nos termos do acordo avençado.

Certifiquem-se o transito em julgado, ante a desistência do prazo recursal, 
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após o cumprimento do acordo arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716630 Nr: 10324-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA ARINOS DE SOUZA

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

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

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte requerente, para 

no prazo legal, manifestar acerca do pagamento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813329 Nr: 19806-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K LUIS SILVA -ME, KLEVERSON LUIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 19806-61.2013.811.0041- ID. 813329

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

 Vistos.

Adota-se a medida excepcional de citação por edital depois de esgotadas 

todas as possibilidades de localização da parte, por isso, antes de acolher 

tal procedimento determino que realizem consultas online nos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, a fim de obter informações acerca dos atuais 

endereços dos Executados.

Obtendo endereços diversos daqueles constantes dos autos, renove-se a 

tentativa de citação, caso contrário, intime-se o Exequente para 

manifestar-se em dez (10) dias.

Intime-se.

 Cuiabá (MT), 04 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386608 Nr: 22326-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. W. E. COMERCIO E ENGENHARIA A 

SERVIÇO DO AÇUCAR E DO ALCOOL, SARAH AZEVEDO RODRIGUES, 

ALANA DE AZEVEDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 22326-33.2009.811.0041 – ID: 386608

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 4 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 353336 Nr: 23714-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME, JULIO 

CÉSAR PEREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos nº 23714-05.2008.811.0041 - ID 353336

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente manifeste-se, em dez (10) dias, acerca do petitório de fl. 

100, uma vez que a referida tentativa de penhora restou infrutífera.

 Intime-se.

 Cuiabá (MT), 04 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 719287 Nr: 14959-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOAGRONOMICA C A LTDA, JOSÉ MARCOS 

FOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14959-84.2011.811.0041 – ID: 719287

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, comprovando a publicação do Edital de fl. 91, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 4 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 789534 Nr: 43547-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 

ME, THIAGO SIMÕES SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 43547-67.2012.811.0041 – ID: 789534

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

SENTENÇA

Vistos.

Considerando a anunciada transação entre as Partes (fls. 122-123), o que 

põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por 

sentença a transação firmada e, por consequência, nos termos do art. 
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487, III, “b”, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.

 Custas processuais e honorários advocatícios conforme o pactuado.

Certifique-se o transito em julgado eis que as partes desistiram do prazo 

recursal.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 74453 Nr: 905-12.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, RONIMARCIO NAVES

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

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT

 Vistos.

O Credor manifeste-se em cinco (5) dias sobre a informação do Oficial de 

Justiça de que não localizou o imóvel objeto da avaliação (fl. 568).

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 32603 Nr: 345-60.2000.811.0041

 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): FAZENDAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, 

ÁLVARO AUGUSTO DE VIEIRA DE AGUAR, JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, RODRIGO LACERDA MARTINS - OAB:5846 - E, THIAGO 

DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 Vistos.

No tocante ao pedido de reconsideração apresentado pelo co-executado 

Álvaro Augusto Vieira de Aguiar (fl. 318) digo que mantenho incólume a 

decisão que rejeitou a objeção à execução de fl. 311.

 Retifique-se o polo passivo da execução a fim incluir a Inventariante 

BELINDA NUNES DE AGUIAR representante do Espólio de Jose Alberto 

vieira de Aguiar.

 Expeça-se mandado de citação da Inventariante e demais atos 

executórios no endereço indicado a fl. 324v.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 10168 Nr: 350-82.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

No tocante ao pedido de reconsideração apresentado pelo co-executado 

Álvaro Augusto Vieira de Aguiar (fl. 462) digo que mantenho incólume a 

decisão de fl. 460 que rejeitou a objeção à execução.

 Retifique-se o polo passivo da execução a fim incluir a Inventariante 

BELINDA NUNES DE AGUIAR representante do Espólio de Jose Alberto 

vieira de Aguiar.

 Expeça-se mandado de citação da Inventariante e demais atos 

executórios no endereço indicado a fl. 470.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 452787 Nr: 24814-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

Cumprida a exigência de que trata o art. 525, §6º, do CPC, atribuo efeito 

suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

 Considerando a divergência das Partes ao quantum debeatur remetam-se 

os autos a contadoria judicial, para que elabore cálculos atendendo os 

parâmetros da sentença exequenda, em dez (10) dias.

 Vindo os cálculos, oportunizem as Partes, prazo de dez (10) dias, 

decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem conclusos para 

deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 895022 Nr: 26503-64.2014.811.0041

 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: URBANO BONIFÁCIO MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:18250/MT

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

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Ante a divergência das Partes com relação ao débito exequendo foram 

realizados cálculos pelo contador judicial.

 Com o aporte da planilha de cálculos (fls. 302-311) as partes foram 

intimadas para manifestar (fl. 312).

 A parte credora expressou concordância (fl. 314). Por sua vez o 

executado apenas aponta que o deposito realizado a fl. 295 era para 

quitação dos honorários e não do saldo principal, devendo ser realizados 

novos cálculos, por conta disso.

 Pois bem.

 A despeito do apontamento do banco sobre o direcionamento do valor do 

deposito (fl. 295) digo que não altera o quadro do cumprimento de 

sentença se a referida quantia fosse abatida no valor do debito principal 

ou do valor devido a título de honorários advocatícios, já que os valores 

restam débitos renascentes.

 Além disso, a época da comunicação do deposito (fl. 295) o banco não 

fez tal observação, apenas limitou-se a dizer que estava “cumprindo 

totalmente a obrigação de pagar” (fl. 294).

 Diante disso HOMOLOGO os cálculos elaborados pelo Contador Judicial 

(fls. 302-311), portanto.

 De consequência, determino que expeça-se alvará para levantamento da 

quantia bloqueada (fl. 295) em favor do credor, com transferência para a 

conta bancaria indicada a fl. 315.

 Em seguida, intime-se a parte Devedora para pagar o valor do debito 

remanescente referente a obrigação principal e dos honorários 

advocatícios, perfazendo a quantia de R$8.892,77 (fl. 314), no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento 

em tal interregno, importara na aplicação da multa, indicados no artigo 523, 

§ 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 853630 Nr: 56288-08.2013.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA PEREIRA NARDON 

BRAGA - OAB:DEF. PUBLICA, ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - 

OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Em dez (10) dias, o Contador Judicial esclareça sobre as alegações do 

banco (fls. 181-182).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 319412 Nr: 21748-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de sentença, onde foram realizados cálculos 

pelo contador judicial, ante a divergência das partes.

 Com o aporte da planilha de cálculos (fls. 117-118) as partes foram 

intimadas para manifestar. Decorreu o prazo e o executado manteve-se 

silente (fl. 135).

 A contadoria do juízo apresentou esclarecimentos com relação à 

elaboração dos cálculos (fls. 139-141) e, novamente, foi oportunizado 

prazo as partes.

 A parte credora expressou concordância (fl. 142). Por sua vez o banco 

se manteve inerte (fl. 148).

 Pois bem.

 Considerando a anuência do autor e a ausência de impugnação pelo 

devedor, embora, intimado por duas vezes, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 139-141, portanto.

 Expeça-se alvará para levantamento da quantia bloqueada a fl. 95 em 

favor da credora, com transferência para a conta bancaria indicada a fl. 

154.

 Em seguida, intime-se a parte Devedora para pagar o valor do debito 

remanescente na quantia de R$10.225,01 (fl. 155), no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em 

tal interregno, importara na aplicação da multa, indicados no artigo 523, § 

1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 872383 Nr: 11332-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYE STEFFAN ROSA INDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN YAMAMURA - 

OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 Vistos.

Sobre a alegação de fl. 149, manifeste-se o Credor em dez (10) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 99001 Nr: 13776-93.2002.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DE MATOS, DENISE VIDIGAL DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUPEX - ASSOCIA ÇÃO DE POUPANÇA 

EMPRESTIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA - 

OAB:8936, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8.500/MT, JULIANA CALLEJAS - OAB:9165-OAB/MT, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:5258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A, FLÁVIA ALMEIDA DA FONSECA GILDINO - 

OAB:4503/DF, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - OAB:1.585-A

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (fl. 541).

Intimem-se JOÃO JOSÉ DE MATOS e DENISE VIDIGAL DE MATOS para 

pagar a quantia indicada pela POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA 

EMPRESTIMO às fls. 541-562, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na 

aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, 

§ 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 236541 Nr: 5601-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERANÇA TRANSPORTE COMERCIAL LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Consigno que, em se tratando de devedor representado pela Defensoria 

Publica, já que citado por edital deve a intimação na fase de cumprimento 

de sentença acontecer por edital, nos moldes do art. 513, §2º, IV, do CPC.

Intime-se o Devedor para pagar o valor referente aos honorários 

advocatícios no valor de R$2.257.002,54, indicado nos cálculos do 

Contador Judicial (fls. 157-158), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara 

na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 

523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Desentranhe-se a petição a partir da fl. 165, devendo junta-la ao processo 

correspondente, vez que diversa a estes autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 379706 Nr: 15504-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 
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VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o prazo da impugnação a penhora.

 Sem prejuízo intime-se o Advogado Rubens Pinto Fiuza Junior para 

subscrever a manifestação de fl.108-111.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25590 Nr: 1411-17.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES 

RURAIS DO MATO GROSSO, Harri Stiegemeier, Alfredo Zaze Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEALMO ALFREDO ADAM - 

OAB:6905/RS, NADI TEREZINHA MARTINI - OAB:3306/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Ante a notícia de falecimento do Devedor Alfredo Zaze Neto, determino a 

substituição do polo passivo da lide fazendo constar os sucessores 

indicados a fl. 488.

Em seguida, expeça-se carta precatória para citação dos herdeiros do 

Espólio Alfredo Zaze Neto.

No mais, intime-se o autor para, no prazo de cinco (05) dias, providenciar 

a distribuição da carta precatória ou efetuar o pagamento dos 

emolumentos necessários para sua distribuição por meio do Sistema 

Malote Digital.

 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.: 809464 Nr: 15947-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUXURY E MODAS COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA ME, ANTONIO DONIZETI COSTA, ENILTON MOYA CONTIGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos nº 15947-37.2013.811.0041 – ID. 809464

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO em face de LUXURY E MODAS E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA 

– ME e Outros (fls. 138-140).

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 os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado as fl. 140, 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), 7 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795213 Nr: 1543-78.2013.811.0041

 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): LUIZ CLÁUDIO LUKSCHAL ZANON

 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: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos nº 1543-78.2013.811.0041 – ID: 795213

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 60), deve o 

Credor adequar o pedido de fl. 63, trazendo a planilha atualizada do débito, 

nos termos do art. 536 e ss. do CPC, em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 7 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 881419 Nr: 17643-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS - EI, 

DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, 

SILVIANA MILENE DOS SANTOS - OAB:8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 17643-74.2014.811.0041 – ID: 881419

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC e do pedido de fls. 74-75, 

defiro a CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada 

pela Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, 

vez que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do 

mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 7 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008331-18.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 158 de 503



Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE MATOS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008331-18.2018.8.11.0041. AUTOR: EBER JOSE DE MATOS CORREA 

RÉU: BANCO PAN S.A., BANCO BMG, BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por EBER JOSÉ DE MATOS CORREA em face de BANCO PAN 

S/A e Outros, com pretensão tutelar de que os descontos das parcelas 

referentes aos contratos firmados pelo Autor junto aos Requeridos sejam 

efetuados tendo como parâmetro o percentual de 30% (trinta por cento) 

sobre a remuneração líquida atualmente percebida pelo demandante. Pois 

bem. É cediço que cabe à instituição bancária avaliar os riscos dos 

empréstimos que concede em face da capacidade de endividamento do 

mutuário, o qual não pode se ver privado da quase totalidade de sua 

remuneração em função das amortizações dos débitos, realizadas de 

forma automática em sua conta. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Tem prevalecido nas Turmas que 

integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza 

alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com 

desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) 

devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”. 

(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei) 2.- O 

agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, 

que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental 

improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 

20.10.2011). Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça deste 

Estado, que vem concedendo a adequação dos descontos na forma legal, 

vejamos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR 

SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – 

LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – 

NECESSIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO 

C. STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os 

princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do 

mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de 

pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, 

violando o disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010. 

Precedentes do STJ. (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017). (Ap 

142646/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018) 

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR 

SUPERENDIVIDAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A 

MARGEM LIMÍTROFE - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA 

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRADA 

EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em que pese a legislação 

estadual permitir descontos referentes à empréstimos consignados em 

patamar superior a 30%, ante a natureza alimentar do salário e o princípio 

da razoabilidade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que os empréstimos em consignação com desconto em folha de 

pagamento, limitam-se a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do 

trabalhador. Precedentes do STJ.” (Ap 30905/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017). Igualmente, a respeito da 

autonomia dos contratos, a Egrégia Corte Superior consolidou o 

entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o 

princípio do pacta sunt servanda, confira: “A revisão dos contratos é 

possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para 

afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou 

novação.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia 

Barbosa, j. 04.06.2007 – sem grifos no original). “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO 

BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6º DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 

PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO 

STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 

5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 

3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013) Pois bem. 

Extrai-se da narrativa exordial que a Autora realizou vários contratos de 

empréstimos junto as Instituições Bancárias Requeridas, consignados em 

folha de pagamento, cartão de crédito, CDC e financiamentos diversos, 

cujas parcelas mensais alcançam o montante de R$ 4.857,90, e seus 

rendimentos líquidos mensais giram em torno de R$ 3.632,27. Por estas 

razões, requer a concessão da medida judicial para determinar que as 

parcelas dos empréstimos firmados com os Requeridos não ultrapassem 

30% dos seus rendimentos, ou seja: R$ 1.089,68. APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E 

CONTA-CORRENTE EM QUE É DEPOSITADA A REMUNERAÇÃO - 

PRECEDENTES DO STJ LIMITANDO-OS EM 30% DO VALOR LÍQUIDO DO 

SALÁRIO - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - RECURSO NÃO PROVIDO. 

A despeito de a legislação estadual admitir descontos superiores a 30% 

em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem aplicado 

subsidiariamente legislações federais sobre o tema (art. 45 da Lei n. 

8.112/90 c/c Decreto-Lei n. 6.386/2005 e art. 2º, §1º, I, da Lei n. 

10.820/2003), as quais não autorizam abatimentos acima desse limite, 

para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do 

trabalhador, a fim de não comprometer o seu sustento com o 

superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter 

alimentar da verba. Devem ser incluídos nessa limitação os descontos 

feitos na conta em que é pago o salário, pois os abatimentos são 

automáticos e consomem a verba salarial, prejudicando drasticamente a 

subsistência. Essa limitação garante o adimplemento à instituição credora, 

ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor 

do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar 

despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo 

fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da 

pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do 

princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC). (Ap 100631/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) 

Contudo, dos documentos que instruem a inicial restam efetivamente 

demonstrados, conforme calculo de folha de pagamento do Autor (ID. 

12476914) os seguintes dados. a) Rendimento líquido mensal em torno de 

R$ 4.111,67; b) Empréstimos consignados junto ao Banco Bonsucesso, 

com parcelas mensais no total de R$ 803,63; c) Desconto de Cartão de 

Crédito junto ao Banco Bonsucesso em folha de pagamento no valor 

mensal de R$ 252,55; d) Desconto de Cartão de Crédito junto ao Banco 

Pan S/A em folha de pagamento no valor mensal de R$ 166,72; E ainda: e) 

Parcela de Empréstimo Banco Santander no valor de R$ 1.539,84 (ID. 

12476925); f) Parcela de Empréstimo Banco Santander no valor de R$ 

1.062,40 (ID. 12476928); Portanto, das parcelas mensais que 

comprometem a renda do Autor, estão comprovados os descontos 

alhures descritos que alcançam o valor mensal de R$ 3.825,14 (três mil, 

oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos). Desta feita, 

considerando o valor líquido percebido mensalmente pela Autora de R$ 

4.111,67 (100%) e a totalidade dos empréstimos bancários que alcançam 

o montante de R$ 3.825,14 mensais, constatado nesta fase preambular 

que 93,03% dos seus rendimentos são destinados exclusivamente ao 

pagamento dos contratos indicados nos itens anteriores. Na hipótese, a 

concessão da medida para que os descontos em folha de pagamento e as 

parcelas dos empréstimos bancários sejam efetuados até o montante de 

30% dos vencimentos líquidos do Requerente não trará nenhuma 

consequência irreparável aos réus, mas se não concedida, prejuízos 
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certamente se materializarão em razão do requerente. Destarte, presentes 

os pressupostos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para limitar o somatório dos descontos dos empréstimos 

consignados e demais parcelas dos contratos bancários indicados nos 

itens “b”, “c”, “d”, “e” e, “f”, ao patamar máximo de 30% do salário líquido 

do Autor, proporcionalmente reduzidas as prestações de cada contrato, 

prorrogando-se percentual do saldo devedor em novas prestações. O 

cálculo do novo valor das prestações individuais mensais dos contratos 

indicados nos itens “b”, “c”, “d”, “e”, e “f”, nos termos desta decisão, 

deverá ser apresentado pela Autora em até quinze (15) dias, apontando o 

n.º do contrato, banco, valor da parcela contratada, percentual da parcela 

originária em referência ao seu rendimento mensal, e o novo valor da 

referida parcela, ficando desde já o Requerente advertido para, no caso 

de alteração dos seus rendimentos, para mais ou para menos, informar o 

juízo, sob pena de imediata revogação da ordem e eventual conversão em 

perdas e danos. Apresentados os cálculos, CITE-SE os Requeridos para 

cumprirem a medida ora concedida, em cinco (05) dias, sob pena de 

aplicação de multa, e querendo, em quinze (15) dias ofertarem 

contestação nos termos do art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Intimem-se. Cuiabá/MT, 6 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017423-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA EDUARDA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017423-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: KARINA EDUARDA NUNES DA SILVA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017480-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017480-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCELO FERREIRA DE MORAES 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017034-35.2018.8.11.0041

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:

RODRIGO SOARES CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017034-35.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

RODRIGO SOARES CAMPOS Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017428-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IDALIO NEVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017428-42.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

IDALIO NEVES DE SOUZA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002857-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR DA SILVA BRITO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para recolhe a guia de 

arrecadação da 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012079-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL OAB - MT0010144A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar o embargante sobre a Impugnação a 

Execução de ID 9438904, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001002-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIENE CORREA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

BENEDITA XAVIER DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

RAYCA GABRIELA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001002-52.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial possui as laterais 

“cortadas”, o que pode causar prejuízo ao juízo e às partes. Desta feita, 

intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a 

inicial, trazendo uma via integral e legível da petição inicial, sob pena de 

revogação dos demais itens desta decisão e indeferimento da petição 

inicial com a extinção e arquivamento dos autos. II – Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

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

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. III – No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante 

ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a 

inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, 

pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a 

sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus 

processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as 

despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a 

parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO 

DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). IV – Proceda a Secretaria à anotação de prioridade de 

tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. V – Após cumprido o 

item I, cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 

e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 08 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009491-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENTINA SANTOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009491-15.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Argentina Santos Costa, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos 

Morais em desfavor de Banco do Brasil S/A, igualmente qualificado e 

representado, com as alegações e fundamentos que seguem. Afirmou a 

requerente que é idosa e aposentada, e foi surpreendida com um 

desconto de empréstimo consignado que nunca solicitou no valor de R$ 

5.500,00 em 78 parcelas de R$ 154,53. Que foi vítima de fraudes e o 

contrato não possui sequer sua assinatura. Pelo exposto, requereu em 

sede de antecipação de tutela a suspensão dos descontos das parcelas 

do referido empréstimo consignado, a inversão do ônus da prova e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, pleiteou seja 

declarada a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de 

empréstimo consignado, a condenação do requerido à devolução dos 

valores cobrados, ao pagamento de indenização por danos morais, 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa e das custas 

processuais. Protestando por todos os meios de prova, deu à causa o 

valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais). Com a inicial 

vieram os documentos de ID’s 5792870, 5792892 e 5793425. Em decisão 

interlocutória de ID 5838301, foram concedidos à requerente os benefícios 

da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, deferida a tutela 

antecipada para que o requerido suspendesse a cobrança do empréstimo 

no valor mensal de R$ 154,53 até o julgamento final da lide, determinando a 

citação do requerido. Regularmente citado (ID 9197029), o requerido 

apresentou contestação e documentos (ID’s 6152160, 6152164, 6152175, 

6152187, 6817156, 6817170, 6817178, 6817182, 6817186, 6817191, 

6817192, 7356351, 7356384, 7356401, 7356411, 7356417, 7356441 e 

7356433), tempestivamente. Arguiu em sede de preliminar a ausência de 

documentos necessários à propositura da ação, pleiteando a extinção da 

ação sem julgamento de mérito. No mérito, argumentou que a requerente é 

correntista do requerido desde o ano de 2004, ocorrendo normalmente a 

movimentação de sua conta, com saques regulares de R$ 1.000,00 ou um 

pouco acima, que a mesma possui um cartão de movimentação da conta 

que lhe permite realizar saques e operações nos terminais de auto 

atendimento (TAA’s). Que apesar da requerente contestar os débitos, 

esta realizou a contratação na época de férias e festas de fim de ano, 

quando possuía apenas R$ 3,50 na conta, realizada mediante TAA 

modalidade utilizada frequentemente pela requerente e somente autorizada 

com a utilização de cartão e da senha pessoal e intransferível, e não 

procurou o requerido para questionar o empréstimo. Afirmando que houve 

negligencia pela própria requerente. Assim, que há acerca da ausência de 

ato ilícito e do dever de indenizar, da ausência dos danos morais. Pleiteou 

ao final a total improcedência da ação, diante da ausência de danos, não 

havendo repetição do indébito, com a condenação da requerente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. Devidamente 

intimada, a requerente não apresentou Impugnação à Contestação, 

consoante certidão de ID 9628156. Intimadas as partes a especificarem as 

provas que ainda pretendessem produzir, apenas a requerente pleiteou o 

julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação declaratória de nulidade 

contratual c/c pedido de indenização por danos morais pleiteando a 

requerente a condenação do requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais pela cobrança de valor que não foi contratado e declaração 

de inexistência deste. Incide a hipótese vertente a regra inserta no inciso I 

do artigo 355 do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento 

antecipado da lide, haja vista a questão de mérito ser unicamente de direito 

e, notadamente, ante a desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a preliminar 

arguida em sede de contestação. Da preliminar -Da inépcia da inicial Em 

sede de preliminar, arguiu o requerido que a petição inicial é inepta sob o 

argumento de ausência dos documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Não há que se falar em inépcia da inicial, pois esta não amolda em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 330, §1º do CPC, sendo 

plenamente possível o julgamento da demanda, já que a inicial, ao contrário 

do que foi alegado pelo requerido, traz perfeitamente fundamentos fáticos 

e jurídicos e os documentos necessários para prosseguimento e 

julgamento do feito. Dessa, forma, rejeito a preliminar. Da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 5838301, tenho 

como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários, invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade 

técnica e jurídica da requerente. Da análise do mérito Adentrando ao 

mérito da presente ação, extrai-se dos documentos trazidos pelo Banco 

requerido, de que a requerente realizou o contrato em terminal de auto 
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atendimento do requerido (ID 7356411), de tal forma que realizou saques 

em dias seguidos (ID 7356417, página 4), sem ter alegado e/ou 

comprovado o extravio de seu cartão e da senha. Constata-se pelos 

extratos de ID 7356417, de que sua conta possuía o saldo de R$ 3,50 na 

data em que realizou o referido contrato, operação esta que foi contratada 

em terminal de autoatendimento, com utilização de seu cartão magnético e 

sua respectiva senha. Inclusive, para realização dos saques, 

necessita-se de seu cartão magnético, impostação de senha e exigido 

pelo funcionário um documento de identificação com foto, sem registro de 

procurador cadastrado para movimentar a conta da requerente. Desta 

feita, improcedem os pleitos da requerente no que tange à condenação do 

requerido à restituição de qualquer valor descontado de sua conta 

corrente ou folha de pagamento referente ao empréstimo realizado de n. 

825452246, pois todos os descontos realizados em sua conta corrente ou 

folha de pagamento, à título de pagamento das parcelas mensais do 

mencionado contrato de n. 825452246, foram feitos de acordo com o 

contratado, bem como improcedente o pleito no que tange à condenação 

do requerido ao pagamento a título de danos morais em razão de ter sido 

lesado na sua honra, pela ausência de ato ilícito. Com efeito, impende 

ressaltar que compete ao autor comprovar, minimamente, os fatos 

constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Assim, fazia-se 

necessário que a requerente demonstrasse que não assinou e não 

impostou sua senha para realização do contrato n. 825452246, nem que 

os saques tivessem sido realizados pela mesma. Não ficou comprovado 

qualquer dano material à requerente, como narra em sua exordial, nem 

mesmo no decorrer do processo. Neste sentido: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA 

GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O 

ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos que embasam a sua 

pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de comprovação acerca dos 

alegados prejuízos financeiros implica no indeferimento do pedido de 

indenização por danos materiais. 2. Ainda que a parte venha a litigar sob o 

pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa 

enquanto o beneficiário não apresentar condições de suportar os 

honorários sem prejuízo do seu sustento ou da família, o que ocorre pelo 

prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. Apelação conhecida e 

improvida. (Acórdão n. 601871, 20060110625609APC, Relator GETÚLIO 

DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 

11/07/2012 p. 92) Desse modo, considerando que a requerente não 

comprovou qualquer dano, a tanto não se mostram suficientes meras 

alegações. Tenho a jurisprudência neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

QUITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO 

DO CONSUMIDOR EM COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Recorre a parte autora da sentença que julgou improcedente o pedido 

inicial de declaração de inexistência de débito e condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança 

indevida, bem como julgou procedente o pedido contraposto de cobrança 

para condená-la ao pagamento de R$ 1.226,22. Não merece reparo a 

sentença recorrida, uma vez que inexistente nos autos a comprovação 

mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, conforme dispõe o art. 

333, inciso I, do CPC. Isso porque o alegado comprovante de pagamento 

da fatura de março de 2014, juntado à fl. 84, mostra-se ilegível. O que 

inviabiliza a demonstração do pagamento e as postulações de declaração 

de inexistência do débito e indenização por danos morais. Ressalta-se, 

ainda, que a inversão do ônus probatório operada nas relações de 

consumo não exonera a parte autora de demonstrar minimamente os fatos 

constitutivos de seu direito, no caso a quitação da dívida 

confessadamente contraída. Nesse contexto, não obstante a ausência de 

juntada do conteúdo relativo ao protocolo indicado à fl. 83, a inércia da ré 

não possui o condão de afastar o dever da parte autora em comprovar, 

por primeiro, o alegado pagamento do débito. Ressalta-se ainda que das 

faturas trazidas pela autora se verifica que o pagamento era sempre 

parcial, restando saldo refinanciado para o período subsequente. Por fim, 

não há que se falar em prejudicialidade à parte autora, uma vez que por 

ocasião da audiência de instrução foi a mesma a assistida por advogado 

dativo. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios 

fundamentos para julgar improcedente o pedido inicial e, por 

consequência, procedente o contrapedido. Com relação à petição 

protocolada em 22.01.2016, informando que a empresa ré realizou 

inscrição do nome da autora em organismo de proteção ao crédito, a 

inscrição se refere ao débito constante na fatura com vencimento 

10/12/2014, sendo que no caso dos autos discute-se o débito constante 

na fatura de março/2014. Ademais, ainda que o débito de 10/12/2014 

possa ser constituído, parcialmente, pela dívida de 10/03/2014, tem-se que 

a inexistência de prova do referido pagamento inviabiliza o 

reconhecimento da alegada abusividade da inscrição. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005641139, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em 26/01/2016) Assim, diante das alegações da requerente, não 

se caracterizou o dano moral, posto que, para ocorrência do dano moral é 

necessária a violação dos direitos da personalidade e, na medida em que 

os direitos da personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa 

humana, então o dano moral viola a própria dignidade humana. Não se 

constatou, a partir da narração dos fatos constante da inicial, qualquer 

mácula à reputação da parte requerente, ou à sua segurança e 

tranquilidade, pois o fato de a requerente ter tido dissabores, não se 

caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, 

a prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade 

(dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida 

do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso. Dessa forma não 

merece guarida o pedido da requerente em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

DISPOSITIVO Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos da 

requerente nos termos da fundamentação acima expendida, e, de 

consequência, condeno a requerente no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, obrigação que fica suspensa por 

ser esta beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50 (ID 7356411). REVOGO a antecipação de tutela concedida em ID 

5838301, em vista da presente decisão. OFICIE-SE o necessário para o 

retorno dos descontos até a devida quitação do contrato de n. 825452246 

(conforme contrato de ID 7356411). 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, 01 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002349-57.2017.8.11.0041

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:

JEAN CARLOS SILVA DO AMARAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1002349-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JEAN CARLOS SILVA DO AMARAL 

Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, para que surta seus 

devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto ao ID 6654977. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes e honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de 

oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. P.R.I. Cumpra-se. 

AT/Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002250-53.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação 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 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003729-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDJANE DA SILVA BARBOSA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO DAMIN OAB - MT8111/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003729-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDJANE DA SILVA BARBOSA 

CORREA DESPACHO Vistos etc. Intime-se a requerida para manifestar-se 

acerca da impugnação à contestação e contestação à reconvenção 

apresentada pelo banco, petição de Id 12794894, no prazo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009560-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009560-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME Despacho Vistos 

etc. I – Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID 10758438, 

defiro o pedido junto ao ID 10931023, intime-se o requerido pessoalmente 

(via mandado), no mesmo endereço, para indicar a localização/endereço 

do bem descrito na petição inicial ID 5800570, no prazo de 10 (dez) dias. II 

– Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005373-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005373-93.2017.8.11.0041. AUTOR: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - 

ME DESPACHO Vistos etc. Intime-se o requerente para esclarecer seu 

pedido de emenda à inicial, se o valor da planilha atualizada do débito que 

juntou ao pedido trata do valor da causa, que objetiva retificar, petição de 

Id 11798131, no prazo de 05 (cinco) dias. . Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 21 de junho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025240-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA ELISA DE ARRUDA SCHAFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025240-72.2017.8.11.0041. AUTOR: IVANA ELISA DE ARRUDA 

SCHAFER RÉU: BANCO BMG Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015486-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO PRADO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015486-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCOS AURELIO PRADO 

BRANDAO Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro a consulta de 

informações Cadastrais pelo Sistema Infojud, em relação à Receita 

Federal, do requerido: - Marcos Aurélio Prado Brandão, CPF n°. 

038.445.561-17. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000136-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DIAS JUNIOR (RÉU)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000136-78.2017.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT RÉU: PEDRO DIAS JUNIOR Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019993-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMPAIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019993-13.2017.8.11.0041. AUTOR: ANTONIO SAMPAIO PEREIRA RÉU: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Despacho 

Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de junho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028720-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYWITON JOSE DA CRUZ RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028720-58.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLEYWITON JOSE DA CRUZ 

RODRIGUES Despacho Vistos etc. Tendo em vista a certidão positiva 

lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça junto aos ID’s 10580016 e 10580034, 

certifique a Secretaria o decurso de prazo para purgação da mora e 

apresentação da defesa. Após, retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de junho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752748 Nr: 4614-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA MARQUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 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 15 

(quinze) dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito 

Bancário a fim de retirar a Carta de Sentença, sob pena de arquivamento 

dos autos no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 374524 Nr: 10794-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. PASIN TRANSPORTES LTDA (INOVAR 

TRANSPORTESS), LUIS ANTONIO PASIN, NAIR PACHECO DA ROCHA 

PASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.I – Devidamente citados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo 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. 86, 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$ 119.441,24 (cento e dezenove mil quatrocentos e 

quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos Executados (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo 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 Novo 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.II – Defiro o pedido do 

exequente de fl. 86. E para tanto, procedo à consulta de bens dos 

executados pelos Sistemas Renajud (Detran/MT) e Infojud (Receita 

Federal): (...) Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, 

intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º 

do Novo Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 89375 Nr: 1902-82.2000.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RAUL MENDONZA CAMPROVIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Diante dos depósitos constantes nestes autos de fls. 65, 149/150, 164, 

165, 168, 170, 175, 176, 177, 185, 193, 194, 196, 199 e 201, oficie-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

requisitando a vinculação dos valores depositados, devendo a Sra. 

Gestora encaminhar uma cópia dos comprovantes de depósitos judiciais, 

no prazo de 02 (dois) dias.

III – Intime-se o douto perito contábil nomeado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se acerca das impugnações ao seu laudo pericial, 

manejadas pela parte autora às fls. 596/611 e pelo banco executado às 
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fls. 612 e 613/633.

 Vinda a manifestação do perito, dê-se vista às partes, para se 

manifestarem, no prazo legal.

 Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 25593 Nr: 5303-55.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENITA DROSGHIC MENDONZA REPRES. RAUL 

MENDONZA CAMPROVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809

 Vistos etc.

Aguarde-se, o cumprimento de decisão proferida nos autos apensos n. 

1902-82.2000 (código 89375) às fls. 635.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386178 Nr: 22028-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O Exequente comparece às fls. 212/213 requerendo o arresto 

por meio do sistema Bacenjud, ante a não localização do 

executado.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

assegurar a efetivação de futura penhora para garantir a 

execução.Assim, com fulcro também em entendimento recente do STJ no 

REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls. 212/213 pelo 

exequente Banco Volkswagen, CNPJ 59.109.165/0001-49, e, para tanto, 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado 

até setembro/2017 - R$ 1.222.230,25 (um milhão duzentos e vinte e dois 

mil duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: 

Fortolog Log e Transportes Ltda, CNPJ nº. 07.413.467/0001-02, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Auto de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Expeça-se mandado para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o §1º do art. 830 do CPC.Após, intime-se o executado, dando-lhe 

ciência do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil.(...) Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, providencie o 

exequente o regular andamento do feito com a citação do executado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 843378 Nr: 47302-65.2013.811.0041

 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): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

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

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação 

(fls.104/107) às fls. 121 e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso às fls. 122/129, desapensem-se e subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento 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.: 1074085 Nr: 57144-98.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ANTONIO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1037447 Nr: 40302-43.2015.811.0041

 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: BEATRIZ TEREZINHA TRIGUEIRO FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442468 Nr: 18483-26.2010.811.0041

 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: VICENTE JOSE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 244439 Nr: 12742-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOCELITO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 
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OAB:12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial.

Devidamente intimado para o pagamento do debito às fls. 19/21, o 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora.

Realizada pesquisa via sistema BancenJud, esta restou negativa, 

consoante fls. 43/44.

Às fls. 185 o exequente foi intimado para manifestar acerca de possível 

interesse na emissão da Certidão de Crédito, nos termos do provimento 

84/2014 do CGJ/MT.

Diante da concordância do exequente (fls. 186) com a emissão da 

certidão de crédito e consequente extinção da ação, com fulcro no 

Provimento nº 84/2014 – CGJ/MT, que determina a extinção do processo 

por sentença.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações alí previstas.

Consigno que a parte exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade dos 

devedores/executados, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 388046 Nr: 23706-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 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, A FIM DE PROCEDER A INTIMAÇÃO 

DO EXECUTADO 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, bem como comparecer na secretaria da 4ª Vara 

Esp. Em Direito Bancário, em igual prazo, a fim de retirar a Carta Precatória 

expedida e comprovar nos autos a devida distribuição nos termos legais 

ou encartar nos autos o comprovante de preparo para distribuição da 

mesma no juízo deprecado, sob pena de desinteresse na realização dos 

feitos e a consequente exxtinção dos autos. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 854363 Nr: 56935-03.2013.811.0041

 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: CÁSSIA CAROLINA SACCONATO TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 178.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

II – Tendo em vista o silêncio do advogado da parte autora, que mesmo 

intimado para manifestar quanto ao valor depositado às fls. 181/183, 

permaneceu silente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

presentes autos, com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 375816 Nr: 11981-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELISMAR NOGUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Banco Itaú S/A devidamente qualificado e representado, nos 

autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, 

movida em face de Celismar Nogueira Cunha e Celismar Nogueira Cunha - 

Me, apresentou às fls. 76/77, Embargos de Declaração da sentença 

proferida às fls. 73/75, sugerindo que o decisum impugnado partiu de 

“premissa equivocada”, bem como, que foi prolatado em desobediência ao 

princípio do contraditório, culminando em cerceamento de defesa, razão 

pela qual o prosseguimento do feito após a desconstituição da sentença 

seria medida que se impõe.Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido.(...) 

E neste caso, esse objetivo não parece ser compatível com o 

prolongamento indefinido de pretensões executórias ao longo do tempo, 

eternizando-se os processos na Secretaria, de forma a causar a demora 

do Judiciário.Assim, o caso dos autos é emblemático, pois se passaram 

mais de 08 (oito)anos inteiros sem a devida citação dos executados e sem 

que o embargante providenciasse o regular prosseguimento da demanda. 

O que objetiva o embargante, por meio dos presentes embargos é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se 

de matéria já abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o 

que só será possível através do recurso cabível.Isto posto, recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da sentença.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 49747 Nr: 9003-73.2000.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Magdalena Guimarães e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801363 Nr: 7794-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 

dos embargos à execução apensos (feito 47302-65.2013.811.0041) 

interfere diretamente na apuração do débito, imprescindível se faz 

aguardar o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença. Após, intime-se o 

banco exequente para trazer aos autos o cálculo do débito, apurado nos 

parâmetros determinados na sentença proferida nos embargos à 

execução, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 452974 Nr: 24940-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG COM. E SERVIÇOS DE PAPELARIA LTDA - 

ME, ANA EROTILDES DA COSTA, SIMÃO JOÃO MURAD DOGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que a sentença de fls. 52/53 foi 

publicada no dia 01/02/2018, iniciando-se o prazo para apresentação de 

recurso no dia 02/02/2018 com término em 22/02/2018.

Compareceu o Banco autor à fl. 54, informando que não obteve êxito ao 

tentar levar o processo em carga para a devida manifestação, já que o 

mesmo não fora encontrado pela Secretaria.

À fl. 56, foi restituído ao mesmo o prazo recursal, iniciando-se a contar a 

partir da publicação da referida decisão , no dia 28/03/2018 com término 

em 18/04/2018.

 A apelação interposta pela Requerida foi protocolada em 23/04/2018, 

excedido o prazo (art. 1003 do CPC). Dessa forma, deixo de receber o 

recurso de apelação de fls. 57/62, tendo em vista a sua intempestividade.

Intimem-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 391204 Nr: 26489-56.2009.811.0041

 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: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA APARECIDA MONTILHA - ME, LETÍCIA 

APARECIDA MONTILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742788 Nr: 39698-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por B.V Financeira S/A, cedente 

de crédito para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados em face de Adriano Moraes da Silva.

Às fls. 52 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.59.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 731977 Nr: 28128-41.2011.811.0041

 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: FABIANA SANTANA MONTEIRO CESAR

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

FINASA S.A

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

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337700 Nr: 8749-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO MORAES SILVA, Cpf: 

01812085125, Rg: 1786869-6, Filiação: Mariluce M. Silva, data de 

nascimento: 23/03/1984, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para 

reintegrar a parte requerente Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil na 

posse e a propriedade exclusiva do bem, confirmando a medida 

anteriormente deferida de fls. 30/32. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. 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.

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, Marlene Silva Ventura, 

digitei.
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Cuiabá, 20 de junho de 2018

Merly Heidelind Kim Sguarezi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853674 Nr: 56324-50.2013.811.0041

 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): VICTOR HUGO FERREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763518 Nr: 16106-14.2012.811.0041

 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: BENEDITA GONÇALVES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a juntada da petição de fls 127/130 deixo de cumprir a 

determinação de fls 126 quanto a intimação pessoal da parte autora e 

impulsiono os autos para intimar a parte requeridapara que, o prazo de 10 

(dez) dias, manifeste nos autos quanto a petição de fls 127 e cálculos de 

fls 128/129, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 841473 Nr: 45726-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALYTA ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar as partes da decisão de fls 399, para o devido cumprimento 

das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir transcrito: ``I – 

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado. Em vista disso, 

procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema Apolo, 

devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de sentença, 

tendo como exequente: Banco do Brasil S/A e como executado: Talyta 

Almeida de Souza.

II – Inicialmente, compulsando os autos observo da decisão proferida à fl. 

79, bem como, da certidão de fl. 383, que a executada, àquele momento 

apelante, deve providenciar o pagamento do preparo do recurso de 

apelação.

Assim, intime-se a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento do preparo referente ao recurso de apelação, 

em seguida, comprovando nos autos.

III – Proceda a Secretaria à remessa dos autos à Contadoria / Funajuris 

para apuração do montante devido referente às custas processuais, 

determinadas à fl. 79, para apuração das custas finais, para posterior 

recolhimento.

Apurado o valor, intime-se a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas processuais finais.

IV – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 390/392. Após, 

as retificações determinadas no item I, intime-se a executada na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.

Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.´´

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837198 Nr: 42050-81.2013.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte requerida/apelante 

beneficiária da justiça gratuita.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1138141 Nr: 26610-40.2016.811.0041

 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): ALEXANDRE IRINEU CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030790-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ARAUJO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (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. 

1030790-48.2017.8.11.0041 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014624-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOQUEBEDE BELIDO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo 

1014624-72.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, ID 13162688. 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: Joquebede Belido 

Souza. 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, 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: 1026477-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026477-44.2017.8.11.0041 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017040-42.2018.8.11.0041

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:

RICHARD ANDERSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017040-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RICHARD 

ANDERSON DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/FOX ROCK, 

Ano Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 9BWAB45Z9E4055131, Placa 

OAT/5779, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Ressaltando que o 

requerente fornecerá os meios ao Sr. Oficial de Justiça para o devido 

cumprimento do mandado. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE 

NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 

AT/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017220-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017220-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: EDERSON DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Cumpra a Secretaria a decisão proferida junto ao ID 13737687, pelo juízo 

deprecante da Comarca de Tangará da Serra - MT, no endereço indicado 

junto ao ID 13737730, com urgência, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC. Autorizo a ordem de arrombamento. 

Autorizo, também, a utilização de reforço policial para cumprimento da 

ordem judicial, se necessário. Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca 

de Origem, consignando as nossas homenagens. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001497-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

LUCIANA COSTA PEREIRA OAB - MT17498/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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F M SUBRINHO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001497-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: F M SUBRINHO EIRELI Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 

11875602, defiro o pedido de ID 11897546, proceda a Secretária a 

devolução da Carta Precatória ao juízo deprecante da Comarca de 

Tangará da Serra - MT, mediante a adoção das formalidades legais. Às 

providências. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 20 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023825-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023825-88.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de ID 

10986428, por ter o executado falecido há mais de 02 (dois) anos, 

devendo o exequente regularizar o polo passivo, divergindo do 

mencionado em sua petição de que não possui o executado bens 

penhoráveis. Intime-se o exequente pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito posto 

que já decorreu mais de 06 (seis) meses do pedido de suspensão do 

exequente de ID 10986428, e a suspensão não tem condão de eternizar o 

feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 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: 1030867-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030867-57.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de ID 

12159128, posto que já transcorridos mais de 03 (três) meses de seu 

pleito, e a suspensão do andamento não tem o condão de eternizar o feito 

sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos na 

secretaria. Desta forma, intime-se o requerente, pessoalmente (via postal, 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos 

autos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000959-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL (EXECUTADO)

VENERANDA DALLAGNOL SPERANCA (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS PRESTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000959-52.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante do 

termo de acordo de ID 13604679, defiro o pedido de suspensão da ação. 

Suspendo o feito até 17/05/2020, data para pagamento da última parcela 

do acordo. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem 

quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 21 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: 1028630-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CASADIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028630-50.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE CASADIAS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que a parte 

autora comprovou a constituição em mora do requerido junto aos ID’s 

9873664 e 9873690. 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). II – Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CHEVROLET/ S-10 CD LT 4X2 2.4 8V 4P, Chassi 9BG148EP0EC437017, 

Renavam 00996580077, Ano de fabricação/ Modelo 2014/2014, Placa 

OAS-4052, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 
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redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. Defiro somente o "caput" do artigo 212 

do Código de Processo Civil. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. DETERMINO 

QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER 

PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O 

ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A 

FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE 

REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017728-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BEZERRA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017728-38.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante da intenção do 

requerente na realização de audiência de conciliação em sua exordial, 

designo o dia 22/08/2018, às 16:00 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, 21 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: 1029053-10.2017.8.11.0041

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:

ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029053-10.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Certifique a Secretaria 

o trânsito em julgado da Sentença de ID 11578846. Custas pelo requerente 

(sentença). Assim, consoante pleito do requerente de ID 11769720, 

remetam-se os autos para a Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca, para a realização dos trâmites constantes dos artigos 610 

à 612 da 4ª Edição da CNGC do Foro Judicial, e que seja realizada a baixa 

na distribuição e arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007643-90.2017.8.11.0041

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:

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ITAMAR ZEITOUN (EXECUTADO)

IRLAN ZEITOUN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007643-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME, IRLAN 

ZEITOUN, ITAMAR ZEITOUN Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Tendo em 

vista a certidão de citação por hora certa dos executados MVG produtos 

Metalúrgicos Ltda ME e Itamar Zeitoun. Observo que o executado Irlan 

Zeitoun não foi formalmente citado, no entanto, compareceu 

espontaneamente nos autos junto ao ID 10311381. Diante disso, dou-os 

por citados. II – Intime-se o advogado dos executados para regularizar sua 

representação processual, ante a ausência de procuração lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Certifique-se o decurso do 

prazo para apresentação de defesa ou pagamento pelos executados. IV – 

Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos. AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019232-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVELINA DE CAMPOS NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019232-79.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Desta feita, defiro 

apenas o pedido de suspensão da ação de ID 10402212. Suspendo o feito 

até dezembro/2021, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 21 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: 1038333-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA RIBEIRO (AUTOR)

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)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038333-05.2017.8.11.0041 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, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1014717-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO REI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014717-98.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Não 

obstante a discordância do requerente junto ao ID 12840038, apenas no 

tocante ao pagamento ou não dos honorários periciais, homologo, para 

que surtam os devidos efeitos, a proposta de honorários do perito vinda 

junto ao ID 11749104 de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta 

reais), cujo “quantum” reputo razoável e consentâneo com a complexidade 

do trabalho a ser desenvolvido. Desta feita, intime-se o requerente, 

consoante determinação de ID 11345242, decisão esta que passou 

irrecorrida neste ponto, para providenciar o recolhimento dos honorários 

do perito, possibilitando a realização da perícia, tendo em vista que a 

inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, 

nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027688-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (CURADOR)

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO)

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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. 

1027688-18.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Tendo em vista o 

falecimento do requerente, consoante documentos trazidos junto aos ID’s 

12911255, 12911275, 12911282 e 12911300, defiro o pedido. Proceda-se 

à alteração do polo passivo da presente demanda, devendo constar como 

requerido o Espólio de José Custódio da Silva, representado pela 

inventariante Maria Elena da Silva, registrando-se a alteração no sistema 

Apolo e na capa dos autos. II – Especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 21 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: 1034861-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

MARIA DA PENHA ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034861-93.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARIA DA PENHA ARAUJO SILVA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/ FOX PEPPER 1.6 16V MSI, Ano Fabricação/Modelo 

2015/2016, Chassi 9BWAL45Z0G4041344, Placa QBO-9300, RENAVAM 

01068604120, Cor PRETA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial.6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018979-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

SILVIA MARIA RIBEIRO (RÉU)

CLAUDIO ESCOBAR DA SILVA (RÉU)

PLANAX RECONDICIONADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018979-91.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante da intenção dos 

requeridos na realização de audiência de conciliação em sua última 

manifestação, designo o dia 21/08/2018, 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, 21 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: 1024066-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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APTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANO ALVES SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024066-62.2017.8.11.0041 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 das certidões de ID’s 11044034 e 11046051, bem como da 

certidão de ID 13125074 de decurso de prazo dos 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, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001068-66.2017.8.11.0041

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:

ANTONIO JOSE CATARINO RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001068-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANTONIO JOSE CATARINO RONDON Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente 

não localizou valores para penhora em dinheiro na conta do executado, 

defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens do executado: - Antônio José Catarino Rondon, CPF 

n° 849.293.751-34. II – Defiro também o pedido de consulta junto ao 

sistema Renajud, para tentativa de localização e possível inclusão de 

restrição junto a veículos em nome do executado. III – Após, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre os resultados das consultas nos 

Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem ainda, para dar 

andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 21 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: 1001062-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FEBOLI MANSANO DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001062-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: FERNANDA FEBOLI MANSANO DE ABREU Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Banco J. Safra S/A, propôs a presente Ação 

de Busca e Apreensão em desfavor de Fernanda Feboli Mansano de 

Abreu. Deferida a liminar junto ao ID 12354355, o bem foi devidamente 

apreendido, consoante certidão de ID 13716858. Compareceu a requerida 

junto ao ID 13783575, postulando pela purgação da mora e acostando o 

comprovante de pagamento do valor dado à causa, consoante 

comprovante juntados nos ID’s 13783675, 13783682 e 13783698. Com 

base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o 

Superior Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de 

pagamento da integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, 

não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, 

defiro o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado 

à causa, defiro o pedido de restituição do bem. Expeça-se Mandado de 

Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. Ressaltando que a requerida 

fornecerá os meios para o devido cumprimento do mandado. II – Em 

seguida, intime-se o requerente para que se manifeste sobre o valor 

depositado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008931-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CRISTINA RIVA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008931-73.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito em aberto e do contrato, consoante documentos de ID 6716778, 

com a concordância expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando a inclusão de restrição judicial 

àquele órgão (DETRAN). Honorários conforme pactuado, ficando as 

partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º do CPC. Ante a 

renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011963-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MESSIAS FRAZAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011963-86.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A 

propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face Ivo Messias 

Frazão Espólio, pleiteando, em suma, a execução do contrato. 

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Apesar de ter efetuado o pagamento 

das custas processuais, em decisão de ID 10769360 o juízo determinou a 

emenda à inicial, devendo o requerente trazer cópia legível do contrato 

firmado entre as partes, possibilitado a análise dos pedidos da exordial. 

Devidamente intimado o requerente, não mais se manifestou nos autos, 

consoante certidão de ID 13167567. Logo, em virtude do não cumprimento 

da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os 

documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 
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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, 21 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: 1022213-81.2017.8.11.0041

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:

GERALDINO LEITE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022213-81.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Omni Financeira S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Geraldino Leite de Souza, no entanto requereu desistência do feito junto 

ao ID 11268116, afirmando ter realizado composição amigável com o 

requerido, lhe sendo restituído o bem apreendido, conforme ID’s 11268114 

e 11268115. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). 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, 21 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: 1032262-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL JOSE VELOSO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032262-84.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: DURVAL JOSE VELOSO NETO SENTENÇA Vistos etc. Banco 

RCI Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

n. 62.307.848/0001-15, com sede em Curitiba/PR, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Durval José Veloso Neto, inscrita no CPF sob n. 

109.529.341-91, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que as partes firmaram Cédula de Crédito 

Bancário de n. 311886124, firmada entre as partes em 13/01/2016, para 

aquisição de veículo, no valor de R$ 39.000,00, que deveria ser pago em 

36 prestações mensais, no valor de R$ 1.554,04, com início previsto para 

13/02/2016 e vencimento final previsto para 13/01/2019. Que em garantia 

das obrigações assumidas o devedor transferiu ao credor, em alienação 

fiduciária, o seguinte bem: CHASSI: 93Y9SR0F5GJ208498, RENAVAM: 

1076231788, PLACAS: NJN8601, MARCA/MODELO: RENAULT DUSTER 

ORACH DYN 1.6, ANO/FABRICAÇÃO: 2015, RESTRIÇÃO: RESTRIÇÃO-1: 

ALIENAÇÃO FIDUCIARIA, TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL, COR: 

BRANCO, COMBUSTÍVEL: Gasolina, ANO/MODELO: 2015. No entanto, o 

requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, ensejando com 

isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a 

busca e apreensão do bem gravado, além da citação da requerida 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$ 26.571,50 (vinte seis 

mil quinhentos setenta um reais e cinquenta centavos). A inicial veio 

instruída com os documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido e a notificação extrajudicial que constituiu a requerida em mora. Em 

decisão proferida no Id 10487903 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 nas mãos de terceiro, 

conforme auto de busca e apreensão de Id 10672448. Apesar de não ter 

sido devidamente citado, o requerido compareceu aos autos na petição de 

Id 10701041, apresentando pedido de purgação da mora, informando o 

pagamento do valor dado à causa, comprovante de pagamento acostado 

Id 10701041. O pedido de purga da mora foi deferido, conforme decisão 

de Id 10704968, determinando-se a imediata restituição do bem em favor 

do requerido, bem ainda, deferindo-lhe o Juízo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Apesar da tentativa, não foi possível a 

restituição do bem, tendo em vista a informação do Oficial de Justiça que o 

banco havia encaminhado o veículo para Goiânia/GO. Postula o requerido 

pela aplicação de multa ao banco requerente, pela não restituição do 

veículo, argumentando que descumpriu determinação judicial, petição de Id 

10831656. Na petição de Id 11147972 argumentou o requerido que o 

veículo foi apreendido em 31/10/2017 e entregue ao Sr. Joao Verissimo da 

Rocha, que aceitou o encargo de depositário fiel do bem, contudo, apesar 

de ter sido purgada a mora em 12/11/2017, o mesmo não foi restituído 

porque não encontrava-se na posse do fiel depositário. Somente em 

04/12/2017 o veículo lhe foi restituído, supostamente lhe causando 

grandes prejuízos. Que ao receber o bem o requerido foi induzido a 

assinar o documento conde consta que recebeu o veículo, vistoriou, e que 

o mesmo se encontrava nas mesmas condições por ocasião de sua 

apreensão, o que alegadamente não é verdade, afirmando que teve a 

bateria trocada, apresentando problemas no painel do veículo, com um 

risco na porta do lado esquerdo e risco na lanterna traseira esquerda. 

Que diante das avarias encontradas pede o ressarcimento, uma vez que o 

veículo presumivelmente foi apreendido em perfeitas condições. 

Posteriormente o banco compareceu na petição de Id 11258617 

informando a restituição do veículo ao requerido, efetuando juntada de 

termo de devolução e entrega do veículo apreendido, datado de 

04/12/2017. Em seguida, postulou o banco pelo julgamento do feito e 

recebimento dos valores depositados nos autos a título de purga da mora, 

petição de Id 13208384. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco RCI Brasil S/A, 

contra Durval José Veloso Neto, 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. A presente ação comporta julgamento antecipado, 

uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e os fatos 

relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por documentos 

(Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). -Do mérito Dos danos materiais 

Na petição de Id 11147972 argumentou o requerido que o veículo foi 

apreendido em 31/10/2017 e entregue ao Sr. Joao Verissimo da Rocha, 

que aceitou o encargo de depositário fiel do bem, contudo, apesar de ter 

sido purgada a mora em 12/11/2017, o mesmo não foi restituído porque 

não encontrava-se na posse do fiel depositário. Somente em 04/12/2017 o 

veículo lhe foi restituído, supostamente lhe causando grandes prejuízos. 

Que ao receber o bem o requerido foi induzido a assinar o documento 

conde consta que recebeu o veículo, vistoriou, e que o mesmo se 

encontrava nas mesmas condições por ocasião de sua apreensão, o que 

alegadamente não é verdade, afirmando que teve a bateria trocada, 

apresentando problemas no painel do veículo, com um risco na porta do 

lado esquerdo e risco na lanterna traseira esquerda. Que diante das 

avarias encontradas pede o ressarcimento, uma vez que o veículo 

presumivelmente foi apreendido em perfeitas condições. Apesar dos 

argumentos do requerido, não vejo como acolher seu pedido. Com efeito, 

não ficou comprovado qualquer dano ao veículo como pretende o 

requerido, pois, não constam tais informações na declaração de 

devolução do bem Id 11258617, devidamente assinada pelo requerido, (...) 

“que no ato da devolução o veículo foi por mim vistoriado e que o mesmo 

se encontrava nas mesmas condições que se apresentava por ocasião 

de sua apreensão, nada tendo a reclamar, nem agora, nem no futuro”. 

Bem ainda, do auto de busca e apreensão acostado no Id 10672448, 

consta as seguintes condições: “pintura com vários pequenos riscos. 

Assim, não há como apurar se o dano alegado já existia ou foi posterior à 

apreensão, baseando-se apenas das alegações do requerido. Logo, os 

documentos trazidos na petição de Id 11147972 não comprovam a sua 

alegação, e não são provas suficientes para embasar sua pretensão. 
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Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. 

ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) Desta forma, é 

inarredável concluir que nenhum direito assiste ao requerido no tocante à 

reparação pretendida. Ademais, em seus argumentos o requerido 

reconhece ter deixado de efetuar o pagamento de parcelas se tornando 

inadimplente, ensejando assim o direito do banco de interpor ação de 

busca e apreensão, ocasionando a apreensão do veículo e 

consequentemente o período que permaneceu sem o veículo, que alega 

ter lhe causado prejuízos. Assim, não vejo qualquer fato ensejador de 

reparação. O nosso Código Civil é bem claro ao estabelecer que o dever 

de reparação, como consequência do ilícito civil há de decorrer 

necessariamente da culpa, ou seja, da reprovabilidade da conduta do 

agente, que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

tenha violado direito ou causado dano a outrem: “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.” 

No caso analisando, restou suficientemente demonstrado que a ação de 

busca e apreensão foi distribuída por conta da existência de débito em 

aberto, que o requerido, assim, não havendo qualquer elemento tendente à 

configuração do alegado dano moral, nem qualquer ato ilícito perpetrado 

pelo banco requerente. Sabe-se que para que se configure a 

responsabilidade civil é indispensável a demonstração de seus elementos 

essenciais, a saber, o ato ilícito, doloso ou culposo, o dano experimentado 

e, finalmente, o nexo de causalidade entre este e aquele. No caso dos 

autos, não se pode falar ilícito passível de ensejar a responsabilidade civil 

e o consequente dever de compor eventual dano moral. Da purga da mora 

Verifica-se que a parte autora, ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente, porquanto a requerida, 

apesar de notificado extrajudicialmente, permaneceu inadimplente com o 

pagamento das prestações do contrato de financiamento entabulado entre 

as partes. Ora, o requerente teve que acionar a máquina judiciária para 

fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente depois de ajuizada 

a presente ação, compareceu o requerido aos autos, solicitando a purga 

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 requerente, 

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. 

Maioria.” (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 e vincendas, depositando em juízo todas as 

parcelas, alcançando o valor da causa, quitando o contrato, a extinção da 

lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a ação e declaro extinto o processo, por reconhecimento do 

pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, de 

consequência, revogo a liminar concedida em decisão de Id 10487903, 

consequentemente mantendo a decisão que determinou a restituição do 

bem em favor do requerido, Id 10704968. Declaro quitado o contrato, posto 

que há nestes autos o depósito de todas as parcelas do contrato, 

vencidas e vincendas. Afasto o pedido contraposto do requerido, pela 

fundamentação acima exposta, no tocante à restituição por supostos 

danos materiais ocasionados no bem após a apreensão e danos morais 

que alega ter sofrido. Expeça-se o competente alvará para levantamento 

da quantia depositada nestes autos, a título de purgação da mora e sua 

correção, em favor do Banco requerente, PARA QUITAÇÃO do contrato 

do requerido, na forma indicada pelo banco na petição de Id 13208384, 

com os rendimentos creditados no período. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito, todavia, o pagamento 

ficará suspenso por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 21 de junho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023739-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROSCOE LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA TANNUS ROSCOE (EXECUTADO)

GUILHERME TANNUS ROSCOE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023739-20.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Ante a notícia de 

composição, com a devida assinatura de ambas as partes junto ao ID 

10517881, homologo o referido acordo celebrado entre as partes, pondo 

fim a litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC. 

Deixo de analisar o pleito de item 05, pois não houve penhora ou qualquer 

restrição inserida nestes autos por este juízo. Honorários conforme 

pactuado. Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelos 

executados. Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os presentes 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.C. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 21 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017217-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE HELD LOPES OAB - PR11872 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BENEDITO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017217-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: GAZINCRED S.A. SOCIEDADE 

DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MANOEL 

BENEDITO DE JESUS Sentença Vistos etc. Gazincred S/A - Sociedade de 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Manoel Benedito de Jesus, no entanto o 

requerente deixou de recolher as custas iniciais de distribuição. 

Devidamente intimado para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento, o requerente 

permaneceu inerte, inclusive havendo decurso de mais de 01 (um) ano da 

intimação sem qualquer impulso/andamento processual. Ante a ausência 

do recolhimento 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. AT/Cuiabá, 21 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: 1029889-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR SANTANA DIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029889-80.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Itaú Unibanco 

S/A, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob n. 60.701.190/0001-04, 

com sede em Jabaquara/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou 

perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido Liminar contra Heitor Santana Dias – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CPF sob n. 20.132.715/0001-05, estabelecida nesta 

Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou com o 

requerido uma cédula de crédito bancário n. 30423-9447061, em 

12/03/2015, no valor de R$ 15.436,44 para pagamento em 36 parcelas de 

R$ 610,18, com primeiro vencimento para 10/04/2015 e último para 

10/03/2018, tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 

Marca VOLKSWAGEN, Modelo FOX 1.0, Cor BRANCA, Ano de 

Fabricação/Modelo 2004/2005, Chassi 9BWKA05Z654024547, Placa KAB 

6249, Renavam 837005337. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 10/11/2016, 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$ 

21.966,48, porém o valor constante da planilha de débitos de ID 10055841 

é de R$ 10.394,00. 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 10945686 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 11315575 e 

o requerido devidamente citado, certidão de ID 11315562. Embora 

devidamente citado, o requerido permaneceu silente, consoante certidão 

de ID 13111221. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido Liminar”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por 

Banco Itaú Unibanco S/A contra Heitor Santana Dias – ME, 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 10055908) e a notificação extrajudicial de ID 10055910, 

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 do débito de R$ 10.394,00, diante da divergência 

do valor dado à causa. 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, 21 de 

junho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034962-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034962-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDSON PEREIRA Sentença Vistos etc. 

Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e 

Apreensão, em face de Edson Pereira, no entanto, requereu a desistência 

do feito junto ao ID 10913680. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 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: 1026724-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANO FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026724-25.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede em Osasco/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Emiliano Ferreira da Costa, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 142.662.291-00, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou com o 
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requerido uma cédula de crédito bancário n. 100350885, em 12/09/2016, 

no valor de R$ 30.900,00 para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.134,72, 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca FORD, 

Modelo KA SE 1.5 HA, Cor PRATA, Ano de Fabricação 2015, Chassi 

9BFZH55J3F8209666, Placa AZL 3673. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

12/04/2017, 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. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 34.602,05 (trinta e quatro mil, seiscentos e dois reais e cinco 

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 10657696 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 10889257 e o requerido 

devidamente citado, certidão de ID 10889257. Embora devidamente citado, 

o requerido permaneceu silente, consoante certidão de ID 13114548. 

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 Banco J. Safra S/A contra Dario Cardozo 

Matos Filho, 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 9644935) e a notificação extrajudicial de ID 

9644942, 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, 21 de junho de 2.018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032748-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA TABORDA DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032748-69.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT ajuizou Ação Monitória em face de Alzira Taborda de Moraes, 

objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 21.612,42 (vinte e 

um mil, seiscentos e doze reais e quarenta e dois centavos), representado 

pelo Adiantamento à Depositante e ao Cheque Especial, oriundos da conta 

corrente n. 15262-9 de titularidade da requerida. Acostou à inicial os 

documentos necessários. Requereu a expedição do competente mandado 

monitório e, não havendo pagamento, a sua conversão em procedimento 

executivo. Devidamente citada a requerida (ID 10912132), esta 

permaneceu inerte, consoante certidão de ID 13123832. Ante o exposto, 

com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo Civil, converto o 

mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título 

executivo, no valor de R$ 21.612,42 (vinte e um mil, seiscentos e doze 

reais e quarenta e dois centavos), corrigido até 16/10/2017. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil. Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na 

Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC. P. R. I. C. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Transitada em julgado, intime-se 

o exequente a providenciar a memória atualizada do débito, para 

prosseguimento na forma executiva de cumprimento de sentença. 

A/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006641-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALEXANDRINA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006641-85.2017.8.11.0041. AUTOR: NILZA ALEXANDRINA DUARTE RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Nilza Alexandrina Duarte 

ajuizou Medida Cautelar de Exibição de Documento em desfavor de Banco 

Bradesco S/A devidamente qualificados nos autos, expondo e requerendo 

o seguinte. Aduziu que correntista do banco requerido, titular da conta 

corrente n. 27322-8, agência 1941. Que ao solicitar o extrato de sua 

conta, verificou que foi efetuada a cobrança de seguro de vida e 

previdência, que alega não ter contratado, portanto ser sem sua 

autorização. Que diante da cobrança solicitou junto ao banco cópia de 

documentos referente à suposta solicitação do seguro de vida e 

previdência, em 16/01/2017, tendo pedido ainda cópia da apólice, 

entretanto, a instituição financeira não apresentou a documentação 

requerida. Que tendo em vista não ter solicitado o seguro e previdência 

pretende ajuizar ação de direito para ressarcimento do que lhe foi 

cobrado, supostamente, indevidamente. Pediu o deferimento de liminar 

para determinar ao banco requerido que exibisse cópia do suposto 

contrato firmado entre as partes, apólice do seguro e de qualquer 

documento que pudesse demonstrar a solicitação da autora, quanto ao 

seguro e previdência cobrados. Pediu os benefícios da justiça gratuita. 

Pede que ao final seja a ação julgada procedente, no sentido de que seja 

determinado ao banco requerido a exibição dos documentos acima 

citados, cominando-se ao requerido as penalidades da sucumbência. Deu 

a causa o valor de 1.000,00 (mil reais). À exordial acostou documentos. 

Pela decisão constante do Id 7328774, deferiu o Juízo os benefícios da 

justiça gratuita, bem como, foi deferida a liminar para que a parte requerida 

apresentasse no prazo de resposta cópia do suposto contrato firmado 

entre as partes, apólice do seguro e de qualquer documento que pudesse 

demonstrar a solicitação da autora, quanto ao seguro e previdência 

descontados em sua conta, determinando ainda a citação do banco 

requerido para os termos da ação. Devidamente citado, aviso de 

recebimento de Id 9488458, o requerido compareceu apresentando 

contestação, conforme Id 9597977. Em sua defesa argumentou a 

improcedência do pedido, que a autora poderia ter realizado a solicitação 

dos documentos administrativamente, não havendo necessidade de 

ajuizamento da ação, informando que disponibiliza vários tipos de 

atendimentos aos seus clientes, seja por telefone, pela internet, que estão 

diariamente à disposição de qualquer pessoa, seja cliente ou não, para 

sanar qualquer dúvida e prestar os devidos esclarecimentos. Pediu ainda 
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a dilação de prazo para apresentação dos documentos pleiteados, 

defendendo que o exíguo prazo de 05 (cinco) dias não foi suficiente para 

reunir todos os documentos solicitados. Posteriormente compareceu 

novamente o banco aos autos na petição de Id 9953183, aduzindo que o 

seguro de vida questionado pela autora se refere ao seguro “ativo com”, 

que tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao beneficiário, 

em caso de morte acidental do segurado, que a cobertura oferecida por 

este seguro é válida para os sinistros ocorridos em qualquer parte do 

globo terrestre, possuindo também, um benefício adicional gratuito de 

assistência funeral individual, que entretanto, se encontra cancelado. 

Explicou ainda que a contratação do referido seguro ocorreu via telefone, 

não existindo, portanto, um termo de adesão devidamente assinado pela 

parte autora. Pediu a extinção do feito, por suposta ausência de 

pressuposto e desenvolvimento válido e regular do processo, 

argumentando que o procedimento previsto no artigo 396 e seguintes do 

Código de Processo Civil de 2015, trata de exibição como incidente da 

fase probatória: não se trata de ação, nem principal nem cautelar, mas sim 

de incidente, de atividade instrutória decorrente do dever que tem as 

partes de cooperar com a justiça na busca da verdade. Defendeu que o 

processo cautelar autônomo foi substituído pela possibilidade das tutelas 

de urgência e tutela de evidência, proposta no próprio processo, agora 

único, formulando-se posteriormente o pedido principal da medida 

definitiva jurisdicional, que desta forma, caberia à autora buscar seu 

direito por meio de tutela de urgência em caráter antecedente, nos termos 

do novo regime processual vigente. Que como a autora não formulou 

pedido principal no prazo determinado no art. 308 do CPC, supostamente a 

ação deve ser extinta. Aduz que não houve pedido administrativo idôneo, 

arguindo que merece a ação ser extinta. Alegou que o indeferimento do 

pleito é medida que se impõe, uma vez que os referidos artigos do Novo 

Código de Processo Civil exigem que na petição inicial com pedido de tutela 

provisória de natureza cautelar se indique a lide e o fundamento da ação 

principal, e tendo descumprida a referida norma, deve-se dar a inépcia da 

inicial e a extinção do feito sem julgamento de mérito, Pedindo ao final pela 

improcedência do feito, ante a inexistência do documento pleiteado e a 

condenação da autora às verbas de sucumbência. Acostou à petição os 

documentos de Id 9953186, qual seja, planilha de pagamentos efetuados e 

pendentes referentes ao seguro e previdência questionados pela autora. 

Acerca da contestação manifestou-se a autora, apresentando 

impugnação, consoante Id 11947398. Vieram-me os autos em conclusão. 

É o relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas em debate 

não estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria 

exclusivamente de direito, justificando o julgamento do processo no estado 

em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de ação 

cautelar de exibição de documento proposta por Nilza Alexandrina Duarte 

em desfavor de Banco Bradesco S/A, objetivando a primeira obrigar o 

banco requerido a fornecer-lhe cópia do suposto contrato firmado entre 

as partes, apólice do seguro e de qualquer documento que pudesse 

demonstrar a solicitação da autora, quanto ao seguro e previdência 

descontados em sua conta. Devidamente citado, o requerido compareceu 

apresentando contestação, conforme Id 9597977. Em sua defesa 

argumentou a improcedência do pedido, que a autora poderia ter realizado 

a solicitação dos documentos administrativamente, não havendo 

necessidade de ajuizamento da ação, pedindo a dilação de prazo para 

apresentação dos documentos pleiteados, defendendo que o prazo 

concedido não foi suficiente para reunir todos os documentos solicitados. 

Acerca do argumento de que poderia ter realizado o pedido 

administrativamente, estando todos os documentos à disposição da 

requerente junto à agência bancária, tenho que não merece guarida. Com 

efeito, está consolidado na jurisprudência que não se exige prova de 

recusa de entrega do documento extrajudicialmente, principalmente 

quando se trata de relação de consumo, por ser direito do consumidor o 

acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao negócio 

jurídico celebrado. Logo, não se evidencia a alegada carência de ação, 

por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial 

requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Posteriormente 

compareceu novamente o banco aos autos na petição de Id 9953183, 

aduzindo que o seguro de vida questionado pela autora se refere ao 

seguro “ativo com”, que tem por objetivo garantir o pagamento de 

indenização ao beneficiário, em caso de morte acidental do segurado, que 

a cobertura oferecida por este seguro é válida para os sinistros ocorridos 

em qualquer parte do globo terrestre, possuindo também, um benefício 

adicional gratuito de assistência funeral individual, que entretanto, se 

encontra cancelado. Explicou ainda que a contratação do referido seguro 

ocorreu via telefone, não existindo, portanto, um termo de adesão 

devidamente assinado pela parte autora. Pediu a extinção do feito, por 

suposta ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular do 

processo, argumentando que o procedimento previsto no artigo 396 e 

seguintes do Código de Processo Civil de 2015, trata de exibição como 

incidente da fase probatória: não se trata de ação, nem principal nem 

cautelar, mas sim de incidente, de atividade instrutória decorrente do 

dever que tem as partes de cooperar com a justiça na busca da verdade. 

Sobre os argumentos e pedido de indeferimento do pleito, de acordo com 

exigência que na petição inicial com pedido de tutela provisória de 

natureza cautelar se indique a lide e o fundamento da ação principal, e 

suposto descumprimento da norma pela autora, tenho que não merece 

acolhimento. A ação de exibição é tratada no nosso ordenamento jurídico 

sob perspectivas distintas, pois a depender do caso e a finalidade com 

que proposta, ela pode assumir tanto natureza satisfativa, quanto 

assecuratória. Com efeito, conforme se observa do pedido da autora na 

exordial, o fundamento da ação se deu nos artigos 396 e seguintes do 

Código de Processo Civil, tratando-se de cautelar em caráter antecedente, 

materializando-se pela via incidental, de natureza assecuratória. Desta 

forma, não vejo motivo a ensejar o reconhecimento da extinção da ação 

por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Contudo, no que se refere ao pedido de improcedência do feito, 

ante a inexistência do documento pleiteado, tenho que merece prosperar. 

Com efeito, conforme informou o banco requerido, a contratação do 

referido seguro se deu via telefone, não existindo, portanto, um termo de 

adesão ou contrato devidamente assinado pela parte autora, que possa 

vir a ser exibido. O art. 396 do CPC é específico ao tratar que “o juiz pode 

ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu 

poder”. Sobre coisa ensinar Fredie Souza Didier Júnior que: “Conceitua-se 

documento como sendo toda coisa que, por força de uma atividade 

humana, ‘seja capaz de representar um fato’. Noutras palavras, é toda 

coisa na qual estejam inseridos símbolos que tenham aptidão para 

transmitir idéias ou demonstrar a ocorrência de fatos. A referência que se 

faz a símbolos é ampla, alcançando ‘letras, palavras e frases, algarismos 

e números, imagens ou sons gravados e registros magnéticos em geral’. 

(DIDIER JUNIOR, Fredie ET. AL. Curso de direito processual civil. 4 ed. 

Salvador: JusPodivm, 2007. v.2 p.141.) Assim, necessariamente a coisa 

deve possuir características e elementos materiais, corpóreos, concretos, 

palpáveis, que sejam capazes de representar um fato que está fora do 

documento solicitado. Dessa forma, a contratação do seguro e 

previdência se deu via telefone, não existindo, portanto, um termo de 

adesão ou contrato que foi efetivamente assinado pela parte autora, que 

poderia vir a ser exibido. Sendo impossível a exibição do documento que 

almeja a autora na exordial, se impõe a improcedência da demanda. 

DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação 

cautelar de exibição de documento, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento das custas 

do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a 

regra traçada no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, obrigação 

que ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 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. 

M/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027890-92.2017.8.11.0041

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:

ELZAIR COIMBRA DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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Administradora de Consórcios Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 52.568.821/0001-22, com sede em Osasco/SP, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Elzair Coimbra da Fonseca, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 715.634.311-49, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que o requerido 

integra um grupo/cota de consórcio n. 7730/079, administrado pelo 

requerente, e por força da contemplação do consórcio, firmou o contrato 

com garantia de alienação, tendo como garantia a alienação fiduciária do 

seguinte bem: Marca VOLKSWAGEN, Modelo FOX 1.6 PRIME GII, Placa 

ODL 1239, Ano 2012, Cor BRANCA, Chassi 9BWAB45Z9D4051062, 

renavam 478009887. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 10/02/2016, 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$ 

15.735,24 (quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro 

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 10784824 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 10956180 e o requerido 

devidamente citado, certidão de ID 10956176. Embora devidamente citado, 

o requerido permaneceu silente, consoante certidão de ID 13124411. 

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 Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

contra Elzair Coimbra da Fonseca, 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 o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de 

Bens Móveis (ID’s 9755524 e 9755515) e a notificação extrajudicial de ID 

9755520, 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, 21 de junho de 2.018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036249-31.2017.8.11.0041

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:

LUIS WAGNER CERQUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036249-31.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 52.568.821/0001-22, com sede em Osasco/SP, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Luiz Wagner Cerqueira da 

Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 011.162.641-29, residente e 

domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que o 

requerido integra um grupo/cota de consórcio n. 8194/235, administrado 

pelo requerente, e por força da contemplação do consórcio, firmou o 

contrato com garantia de alienação, tendo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: Marca FIAT, Modelo PALIO ATTRACTIV 1.4, 

Placa FJT 1219, Ano 2013, Cor PRATA, Chassi 9BD196272E2195668, 

renavam 587464429. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 10/08/2016, 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$ 

35.473,56 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e 

cinquenta e seis 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 11331570 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 11916581 e 

o requerido devidamente citado, certidão de ID 11916556. Embora 

devidamente citado, o requerido permaneceu silente, consoante certidão 

de ID 13136781. 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 Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda contra Luiz Wagner Cerqueira da 

Silva, 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 o 

Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis (ID 

10912074) e a notificação extrajudicial de ID 10912079, 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, 21 de junho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028314-37.2017.8.11.0041

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:

WANDESON ALVES TOLENTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1028314-37.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 52.568.821/0001-22, com sede em Osasco/SP, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Wanderson Alves Tolentino, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 019.070.711-99, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que o requerido 

integra um grupo/cota de consórcio n. 8556/118, administrado pelo 

requerente, e por força da contemplação do consórcio, firmou o contrato 

com garantia de alienação, tendo como garantia a alienação fiduciária do 

seguinte bem: Marca VOLKSWAGEN, Modelo VOYAGE TL MA, Placa PWC 

6825, Ano 2015, Cor PRATA, Chassi 9BWDA45UXGT007361, renavam 

1051058438. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das 

prestações vencidas a partir de 12/06/2017, 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. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 22.121,66 (vinte e dois mil, 

cento e vinte e um reais e sessenta e seis 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 10785047 

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 11359363 e o requerido devidamente citado, 

certidão de ID 11359363. Embora devidamente citado, o requerido 

permaneceu silente, consoante certidão de ID 13141742. 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 Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra 

Wanderson Alves Tolentino, 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 o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de 

Bens Móveis (ID 9825719) e a notificação extrajudicial de ID 9825733, 

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, 21 de junho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014760-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR DE GOIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014760-69.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

60.746.948/0001-12, com sede em Osasco/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Fabio Junior de Gois, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

007.019.321-55, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido uma cédula de 

crédito bancário n. 003854262, em 07/07/2015, no valor de R$ 58.410,86 

para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.870,63, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: Marca FORD, Modelo AMAROK CD 

4X4, Cor PRATA, Ano de Fabricação/Modelo 2010/2011, Chassi 

WV10842HX8820823, Placa NJK 6402. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

10/12/2015, 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$ 65.825,30 (sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco 

reais e trinta 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 1957544 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 9146110 e 

o requerido devidamente citado, certidão de ID 9146110. Embora 

devidamente citado, o requerido permaneceu silente, consoante certidão 

de ID 13219687. 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 Banco J. 

Safra S/A contra Dario Cardozo Matos Filho, 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 1937005) e a 

notificação extrajudicial de ID 1937016, 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, 21 de junho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MTU - ASSOCIAÇÃO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6.940/MT, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT

 Vistos etc.

Diante da contraproposta realizada pelo Ministério Público (fls. 944/945), 

determino que a parte executada Associação Matogrossense dos 

Transportes Urbanos – MTU se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso aceite a contraproposta, deverá a executada depositar em Juízo o 

valor de R$ 1.157,17 (mil cento e cinquenta e sete reais e dezessete 

centavos) no prazo de 10 (dez) dias, e o restante R$ 115.000,00 (cento e 

quinze mil reais) ser pago em 10 (dez) parcelas de R$ 11.500,00 (onze mil 

e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) de cada mês.

Caso não haja concordância por parte da executada, determino que o 

Ministério Público proceda à atualização do montante executado e requeira 

o que entender de direito.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 298816 Nr: 12697-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA PACHECO DA COSTA FORTUNA, LUIZ 

CARLOS DE ALVARENGA, NELZIRA EVANGELISTA DE ALMEIDA, 

GUSTAVO MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ASSOCIAÇÃO FUNDO 

DE INCENTIVO À PSICOFARMACOLOGIA, WILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM - 

OAB:5.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON ESTEVES SOARES - 

OAB:, ANA LIDIA SOUZA MARQUES - Proc. do Munícipio - 

OAB:3654/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

MARCOS AURÉLIO RIBEIRO - OAB:22974, VALDIR FRANCISCO 

OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos do Juízo ad quem, determino que as partes, 

em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, na condição de fiscal da lei.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Caso contrário, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 827739 Nr: 33599-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE 

OLIVEIRA, MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA, LUCIOMAR ARAUJO 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIM - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370/MT, JOAO PERON - OAB:3060/MT, LUIZ 

ALBERTO DERZE V. CARNEIRO - OAB:OAB/MT 15.074, LUIZ ALBERTO 

DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15.074/MT, RAFAEL CATISTE 

TENÓRIO - OAB:16331/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 Vistos etc.

O processo foi saneado e as partes intimadas para indicarem as provas a 

serem produzidas (fls. 1307/1309-v).

O Ministério Público e o Estado de Mato Grosso informaram não ter prova a 

produzir e requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 1310 e 1311).

Os réus Mundial Viagens e Turismo Ltda. e Luciomar Araújo Bastos 

postularam a produção de prova oral (fls. 1313/1315).

Nada se manifestaram os réus André Luiz Pietro e Emanoel Rosa de 

Oliveira (fl. 1317).

É o relato do necessário. Decido.

Considerando que a prova oral requerida pelos réus Mundial Viagens e 

Turismo Ltda. e Luciomar Araújo Bastos tem por objetivo comprovar que 

os serviços de locação de dois ônibus, dois micro-ônibus e duas vans no 

período de 7 a 14/4/2011contratados pela Defensoria Pública (contrato nº 

018/2011 – DP/MT) foram prestados, a pretensão deve ser deferida.

Ante o exposto:

a) Defiro a oitiva de testemunhas postulada pelos réus Mundial Viagens e 

Turismo Ltda. e Luciomar Araújo Bastos, por conseguinte, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2018, às 

09h;

 b) Determino que os réus Mundial Viagens e Turismo Ltda. e Luciomar 

Araújo Bastos, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem o rol de 

testemunhas (Art. 450 do CPC). Os réus deverão informar e/ou intimar as 

testemunha arroladas acerca desta audiência, nos moldes do disciplinado 

nos parágrafos 1º e 2º do art. 455 do CPC, ficando ciente de que a inércia 

importará desistência da inquirição de sua(s) testemunha(s) (art. 455, §3º, 

do CPC);

 c) Deverá a(o) Senhor(a) Gestor(a), pelo menos 15 (quinze) dias antes 

da audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomadas, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC;

Expeça-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 34830 Nr: 1189-20.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planinter Empreendimento Comerciais e 

Factoring, ALVARO MARTINS DE BARROS, VANESSA VARJÃO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DA COSTA PEREIRA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, KEURY KETLIN DE ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:OAB 20.127/o, THIAGO FIORENZA DE SOUZA - OAB:8352

 (....) .... Ante o exposto:a)Indefiro a suspensão da execução requerida 

pelo Ministério Público;b)Determino que o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Cuiabá informem se os executados possuem créditos a 

receber, em caso positivo, deverá especificá-lo de forma 

pormenorizada;c)Determino que o Ministério Público, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos as diligências realizadas para localização 

da executada Vanessa Varjão Nunes, bem como apresente memória de 

cálculo atualizada, requerendo o que entender de direito;d)Após, 

retornem-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1122670 Nr: 19908-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ELIVALDO JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:6.576, Diego de Mamam Dorigatti (Procurador do Estado) - 

OAB:13647-A, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 .Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para, 
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diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato 

administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao requerido 

Elivaldo José de Lima no serviço público (Ato 133/00); bem como declara 

nulos: o ilegal enquadramento no cargo de carreira de Técnico de Apoio 

Legislativo (portaria 150/2000); e posterior reenquadramento no cargo de 

carreira de Técnico Legislativo de Nível Superior (Ato nº. 608/03); e ainda, 

declarar nulos todos os reenquadramentos e progressões posteriores, 

vantagens derivadas, que beneficiaram o requerido indevidamente e 

ilegalmente. Condeno o requerido Elivaldo José de Lima 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 Elivaldo José de Lima, 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): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1151718 Nr: 32431-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MT, ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), ALMIR 

OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - 

OAB:PROC., ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 

6.576, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - PROCURADOR DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT, PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Ante o exposto, resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes 

os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública em face da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso e Almir 

Oliveira Santos, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, 

declaro a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida 

estabilidade e efetividade ao réu Almir Oliveira Santos (Ato OMD nº 

027/90) e de todos os atos administrativos subsequentes que o 

enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da 

AL/MT.Condeno o Réu Almir Oliveira Santos nas custas judiciais e 

despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas . 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 que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento ao réu Almir Oliveira Santos de qualquer 

remuneração, subsídios etc. decorrente do Ato OMD nº 027/90, que o 

estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de todos os atos 

administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Médio da AL/MT, sob pena de incidirem cada um e 

pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, após o 

cumprimento das determinações exaradas na presente sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1173020 Nr: 41317-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PAULO 

VITOR BORGES PORTELLA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT

 Certifico e dou fé que, nos termos da r. decisão ref. 26, remeto o feito a 

materia de imprensa a fim de intimar o embargado Paulo Vitor Borges 

Portella, na pessoa de seu advogado constituído nos autos principais (art. 

677, § 3º do NCPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofertar 

contestação, nos termos do art. 679 do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1148025 Nr: 30797-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA LUCIA DE FARIA MENDES, 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - 

PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT

 a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

(...) declaro a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida 

estabilidade e efetividade à ré Geralda Lúcia de Farias Mendes (Ato n.º 

1.277/01) e de todos os atos administrativos subsequentes que a 

enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.b)- 

Declaro a falsidade da certidão de tempo de serviço confeccionada pela 

Prefeitura de Luciara-MT (fl. 48 – Inquérito Civil – Vol. I), razão pela qual 

deverá o controle de vida funcional da ré Geralda Lúcia de Farias Mendes 

ser retificado, excluindo-se o tempo de serviço averbado em 28/06/2001 – 

PORT n. 109/01, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em 

julgado.c)- (...), encaminhem-se cópia da petição inicial e documentos que 

a acompanham, bem como cópia desta sentença, que deverão ser 

armazenadas em CD/DVD-ROM, ao Ministério Público atuante na esfera 

criminal e no cível (Patrimônio Público), para ciência e providências que 

entenderem cabíveis;d)- Condeno a Ré Geralda Lúcia de Farias Mendes 

nas custas judiciais e despesas processuais (...) . e)- No tocante aos 

honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil 

pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. f)- 

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de 

seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento à ré Geralda Lúcia de Farias Mendes de 

qualquer remuneração, subsídios etc. decorrente do Ato n.º 1.277/01, que 

o estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de todos os atos 

administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Médio da AL/MT, sob pena de incidirem cada um e 

pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, após o 

cumprimento das determinações exaradas na presente sentença.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1173344 Nr: 41429-79.2016.811.0041

 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: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN 
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MACIEL - OAB:21.562/MT

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

OAB:12.770/MT, Mário Donal Spalatti - OAB:23.230/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 427173 Nr: 5725-06.1996.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARY NEILA XAVIER DOS SANTOS, MAURO 

LUIS DOS SANTOS, PATRICIA XAVIER DOS SANTOS, MARIANA XAVIER 

DOS SANTOS, MIGUEL PHELIPPE XAVIER E SANTOS, MARIA LUISA 

XAVIER E SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA 

- OAB:21.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103, PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA 

CAMPOS - OAB:14103/O, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - 

OAB:21.305, PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - OAB:21305/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a) PATRICIA REGINA RIBEIRO 

DA COSTA CAMPOS a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 

03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1065528 Nr: 53440-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADSM, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ROSANE COSTA 

ITACARAMBY a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 787897 Nr: 41827-65.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS, DTS, GTSM, BTSR, ONN, PSN, ASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLTS, EDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BONAMIGO - OAB:15114, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 

03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1113422 Nr: 16077-22.2016.811.0041

 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: CLEUDIS DE PONTES LEITE OLIVEIRA, MARCIO DE 

PONTES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARMOZINA DE PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a) PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390972 Nr: 8833-04.2000.811.0041

 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: ?, DORA KOHLHASE RODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSI MARI 

GIACOMONI BEUX, para devolução dos autos nº 8833-04.2000.811.0041, 

Protocolo 390972, 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.: 391190 Nr: 4397-70.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ?

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSI MARI 

GIACOMONI BEUX, para devolução dos autos nº 4397-70.1998.811.0041, 

Protocolo 391190, 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.: 391192 Nr: 1800-65.1997.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKR, ?

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSI MARI 

GIACOMONI BEUX, para devolução dos autos nº 1800-65.1997.811.0041, 

Protocolo 391192, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023698-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SOUSA VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO MADUREIRA OAB - MT16824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE FERNANDA CRESQUI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1023698-19.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de “ação de modificação de 

guarda de menor” em que a parte autora, em petição com id. 9226419, 

informa que a menor, absolutamente incapaz, passou a residir com a 

genitora na comarca de Curitiba/PR. É o necessário para análise e 

decisão. Analisando o processo, verifica-se que a ação versa sobre 

interesse de menor que passou a residir com sua genitora na comarca de 

Curitiba-PR. Dispõe o art. 50 do Código de Processo Civil que: “Art. 50. A 

ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu 

representante ou assistente.” Ainda, no que tange à competência, o art. 

147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que: “Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II 

- pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.” Conforme entendimento firmado pelo egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, por força do princípio da proteção do interesse do 

menor, atribuiu natureza absoluta ao disposto no art. 147 do ECA, de modo 

que, pode ser declarada de ofício. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FORO 

COMPETENTE. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. 1. Conforme jurisprudência 

assente nesta Corte, a regra de competência prevista no artigo 147 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem por objetivo a proteção do 

interesse do menor, é absoluta e deve ser declarada de ofício, 

mostrando-se inadmissível sua prorrogação. 2. Ademais, tendo em conta o 

caráter absoluto da competência ora em análise, em discussões como a 

dos autos, sobreleva o interesse do menor hipossuficiente, devendo 

prevalecer o foro do alimentando e de sua representante legal como o 

competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que lhe 

sucedem ou lhe sejam conexas. 3. "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" (Súmula 383/STJ). 4. Agravo 

regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 240.127/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 

14/10/2013) CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS. PROTEÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. ART. 147, I, DO 

ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 

1 - A Segunda Seção entende que a regra de competência insculpida no 

art. 147, I, do ECA, que visa a proteger o interesse da criança, é absoluta, 

ou seja, deve ser declarada de ofício, não sendo admissível sua 

prorrogação. 2 - Em discussões como a que ora se trava, prepondera o 

interesse do menor hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do 

alimentando e de sua representante legal como o competente tanto para a 

ação de alimentos como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe sejam 

conexas. 3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de 

Direito de Arneiroz, o suscitante. (STJ. CC 102.849-CE, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.05.2009, DJe 

03.06.2009). Em conclusão, o foro competente para dirimir o conflito é o do 

domicílio daquele que reside na companhia do menor, no caso, a genitora, 

de modo que, para garantir e proteger de forma absoluta os interesses da 

criança e do adolescente, é do juízo do domicílio do menor a competência 

para processamento e julgamento desta ação. Importa, por fim, anotar que 

existe outra ação, em que figuram as mesmas partes, versando sobre 

guarda e suspensão do poder familiar, Processo n. 74-52.2018.811.0063 - 

C. 107756, que tramitava na 1ª Vara de Infância e Juventude desta 

Comarca, do qual também foi declinada a competência para a comarca de 

Curitiba - PR. Diante do exposto, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil, tratando-se de competência absoluta – segundo 

entendimento do STJ – declaro a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente ação, conforme o disposto no art. 50 e art. 

53, inciso II, do CPC c/c art. 147, inciso I, do ECA e, em consequência, 

determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Curitiba – PR. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e, procedidas às baixas necessárias, remeta-se o feito com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015260-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT12837/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1015260-04.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ALCILEDIA NILZA DE PAIVA 

REQUERIDO: ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. Na 

movimentação de ID n. 10449588, a requerente opôs embargos de 

declaração, alegando que na decisão lançada no ID n. 9409100 houve 

contradição, por ter afastado a alegação de revelia do requerido, bem 

como, determinou o depósito da verba alimentar na conta bancária, em vez 

de oficiar para desconto em folha. Assim, busca o esclarecimento por 

parte deste Juízo. É o necessário à análise e decisão. No que diz respeito 

à alegada revelia, foi-me possível compreender a razão da manifestação 

da autora, que busca veementemente a decretação do referido instituto, 

quando na verdade isso não ocorreu. Acontece que o requerido atribuiu 

sigilo em sua peça de defesa e documentos que a acompanham, 

ocasionando na impossibilidade de conhecimento e acesso pela 

requerente à defesa apresentada nos autos. No entanto, nessa data foi 

possível retirar o sigilo da contestação e a partir de então, a autora poderá 

atestar que verdadeiramente não é o caso de revelia. Outro ponto a ser 

analisado, é o pedido de alteração na forma de ser paga a verba alimentar, 

já que, sendo o requerido funcionário efetivo de uma empresa, considera 

pertinente o desconto da verba diretamente na folha de pagamento. 

Apesar de não considerar que seja hipótese de cabimento de embargos 

de declaração, e que o pedido de alteração da forma de pagamento 

poderia ter sido efetivado por meio de petição simples nos autos, mas, 

afastando-se o apego ao formalismo e prestigiando a economia e 

celeridade processual, defiro o requerimento, por entender que comporta 

previsão legal (art. 529, CPC), e que representa o melhor interesse aos 

seus beneficiários. Dito isso, conheço os embargos de declaração porque 

preenchidos os seus requisitos, e dou-lhe parcial provimento, para o fim 

de sanar a contradição havida, esclarecendo os motivos que levaram a 

embargante defender a existência da revelia, quando na verdade o 

instituto não se faz presente. Expeça-se ofício para desconto da verba em 

folha de pagamento, que deverá ser depositada na conta bancária 

informada nesses embargos. Intimem-se a requerente, para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028133-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. U. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do Ministério Público. Considerando a apresentação de 

documentos pela parte requerida, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerente para que, dentro do prazo de 15 dias, requeira o que entender 

de direito. CUIABÁ, 21 de junho de 2018. MIRELLI SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª 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: ( )

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006179-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

LUCIA MARIA LINO JORGE DA SILVA OAB - 405.609.531-00 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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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 : 

1006179-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HAROLDO CUIABANO LINO 

CURADOR: LUCIA MARIA LINO JORGE DA SILVA Vistos. Acolho a cota 

Ministerial de Id. 13452710. Comprovado o falecimento da Curadora, 

nomeio provisoriamente a Sra. Lucia Maria Lino Jorge da Silva, para 

exercer a Curatela. Proceda-se com a realização de estudo psicossocial 

do caso, no prazo de 60 (sessenta) dias. Com o relatório, digam as partes, 

no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029055-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO)

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerente 

para que, dentro do prazo de 15 dias, apresente a Impugnação, caso 

queira. Cuiabá, 21/06/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008308-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARNEIRO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIEL DE SOUSA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para que a parte requerente manifeste, 

requerendo o que entender de direito, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 

21/06/2018. Mirelli SIlva.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001629-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

HANA ESMILCE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN OAB - MT10729/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001629-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RENNAN DE FIGUEIREDO, 

HANA ESMILCE DE FIGUEIREDO Visto. Retifico, de ofício, erro material 

contido na última decisão no que tange às partes, cujos nomes corretos 

são: Rennan de Figueiredo e Hana Esmilce de Figueiredo. No mais, 

mantenho a decisão tal como foi lançada aos autos, haja vista a 

incompetência deste juízo para processamento da ação. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023018-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA OAB - MT8891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA EVELYN LEAO CARRANZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - 

MT JUIZO DA Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões EDITAL 

DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 30 DIAS – 3 VEZES COM 

INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 1023018-68.2016.8.11.0041 - PJE 

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO PARTE REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA 

INTERDITANDA: LAURA EVELYN LEAO CARRANZA FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO de terceiros interessados dos termos da r. sentença proferida 

nos autos, cujo resumo está abaixo transcrito. SENTENÇA: “(...) Ante o 

exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Laura Evelyn Leão 

Carranza, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil e nomeio como Curador definitivo à requerida, o 

senhor Luiz Augusto Borges Carranza. Por fim declaro extinto o processo 

com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C.” Cuiabá - MT, 21 de junho 

de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária Autorizada pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001854-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GONSALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO OAB - MT0006274A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIARIO (INTERESSADO)
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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 : 

1001854-13.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 910,80; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[Alimentos]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSUE GONSALVES RIBEIRO Parte Ré: 

INTERESSADO: PODER JUDICIARIO Vistos. Josué Gonsalves Ribeiro, 

devidamente qualificado, aforou pedido de Alvará Judicial para o fim de 

sacar verbas rescisórias, bem como pecúlio especial e PASEP referente 

ao ano de 2016, do qual fazia jus sua falecida filha Maria Francisca 

Ribeiro. Determinada a emenda da inicial (Id. 9493184), foi devidamente 

atendida pelo requerente (Id. 10674108 e Id. 10674742). É o breve 

relatório. D E C I D O. Os documentos de fl. 16 comprovam que o 

requerente possui legitimidade para formular o presente pedido, e, pelo 

que se extrai dos documentos acostados, o autor é o único dependente 

da falecida. Assim, considerando que a de cujus era solteira, e sua 

genitora já é falecida, não há outro caminho que não seja o deferimento do 

pedido, nos precisos termos do art. 1º, da Lei n. 6.858/1980. Destarte, 

estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de alvará 

formulado na inicial, para que o senhor Josué Gonsalves Ribeiro possa 

efetuar o levantamento da totalidade das verbas decorrentes de verbas 

rescisórias, bem como pecúlio especial e PASEP, da titularidade da 

falecida Maria Francisca Ribeiro. Expeça-se o necessário. Justiça gratuita. 

P. I. C. Cuiabá, MT, 20 de abril de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011296-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. R. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação no prazo legal. Cuiabá, 15 de junho 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 185 de 503



de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011745-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. M. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente para 

manifestar, dentro do prazo de 15 dias, acerca da devolução da carta 

precatória. Cuiabá, 21/06/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003668-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILONI PIRES GONCALVES FOCHESATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILONI FOCHESATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIENE ARIANE MOREIRA DE SOUZA OAB - MT15335/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente para que, 

dentro do prazo legal de 15 dias, apresente a Impugnação. Cuiabá, 

21/06/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018011-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA TATIANE COLDEBELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR (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. 

Cuiabá, 21/06/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031938-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

ANDREIA MARQUES SALES OAB - 594.309.151-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY PINHEIRO REIS JUNIOR (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 : 

1031938-94.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.123,01; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Alimentos, Alimentos]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ARIELLY CECILIA SALES 

PINHEIRO REPRESENTANTE: ANDREIA MARQUES SALES Parte Ré: 

EXECUTADO: ARY PINHEIRO REIS JUNIOR Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Conforme entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, inclusive já sumulado (Súmula 309 do STJ), a execução 

pelo rito do art. 528 do Código de Processo Civil, somente é possível em 

relação aos três últimos meses em atraso, na data da propositura da ação, 

seguidos das que se vencerem no curso do processo. As demais 

deverão ser objeto de outra execução, pelo rito a que se refere o art. 523 

do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, a presente 

execução cingir-se-á ao período que compreende as três últimas 

prestações que antecederam a propositura da ação, ou seja, os meses de 

julho, agosto e setembro de 2017 (Id. 10286603). Portanto, nos termos do 

art. 528 do novo Código de Processo Civil, cite-se o executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida: a) pagar o valor de R$ 909,34 (novecentos e nove 

reais e trinta e quatro centavos) que está atualizada até o mês de 

setembro/2017, mais as parcelas que vencerem no curso deste processo 

(Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a 

impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do valor da 

memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas 

posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo 

de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, 19 de abril de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031850-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. S. (REQUERIDO)

P. O. C. (REQUERIDO)

E. A. D. A. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a requerente para que, dentro do 

prazo legal, manifeste acerca da certidão negativa de ID 13417438. 

Cuiabá, 21/06/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031532-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAEL PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

AYLON FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

ALLAN FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação dos requeridos. Sendo assim, procedo a intimação da pare 

requerente, para que, dentro do prazo de 15 dias, requerida o que 

entender de direito. CUIABÁ, 21 de junho de 2018. MIRELLI SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003955-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIPE MORAIS (REQUERENTE)

DENIS DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

ENIS PAULA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

JAIR LEOCADIO DA ROSA FILHO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA MATIAS DA ROSA (REQUERENTE)

MARIA JOSE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

LAURO LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO ROSA (REQUERENTE)

RAMAYANA MATIAS DA ROSA (REQUERENTE)

ELIETE CONCEICAO DA ROSA (REQUERENTE)
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FREDERICO AUGUSTO LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

FIRMINA ALCEDINA DA SILVA (REQUERENTE)

JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

LENITA NEUZA DA ROSA (REQUERENTE)

VITOR GUILHERME DA SILVA LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

EVANILDES SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SIRLEI SALETE PIASECKI (REQUERENTE)

LORRANCE MATIAS DA ROSA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO SIDNEI AFONSO OAB - MT5740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LEOCADIO DA ROSA (REQUERIDO)

ACILDA MARIA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Defiro o requerimento de dilação de prazo para cumprimento da 

decisão proferida, por 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022932-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

ZUILA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se a parte autora, pessoalmente, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção. Caso não localizada no endereço 

informado no processo, publique-se edital, nos mesmos termos. Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se. Por fim, dê-se vista ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031770-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ROBERTO DO CARMO E SILVA (REQUERENTE)

ODETE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO)

PATRICIA GABRYELLE ALVES OAB - MT20878/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ROBERTO E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o integral cumprimento do último despacho, apresentando as 

primeiras declarações ou acordo de partilha, sob pena de remoção. 

Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão. Caso haja 

manifestação, abra-se vista aos demais herdeiros para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021946-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN IRENIR CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILTO DA CRUZ ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Trata-se de ação de alimentos ajuizada no ano de 2016 em que 

ainda não foi efetuada a citação do requerido. Por isso, visando dar maior 

celeridade ao feito, determino o requerido seja citado para apresentar 

defesa, no prazo legal. Expeça-se novamente o mandado de citação, com 

observação de que a parte autora fornecerá os meios, bem como, após 

duas tentativas de citação, se houver indícios de ocultação deverá ser 

promovida a citação com hora certa, atentando-se para os requisitos do 

art. 252 e art. 253 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004160-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANTUNES STOLBERG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STOLBERG (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Trata-se de processo remetido em conclusão sem que fosse dada 

vista à parte requerida dos novos documentos juntados com a 

impugnação. Nos termos do art. 437, §1º, do Código de Processo Civil, 

dê-se vista ao requerido pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao 

Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001973-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUSCELINO LEMES DE PAULA (REQUERENTE)

DULCINEIA REGINA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT6484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEOFILO LEMES DE PAULA (INVENTARIADO)

MARIA PEREIRA DE PAULA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDICLEA PEREIRA DE PAULA (HERDEIRO)

EVANILDO LEMES DE PAULA (HERDEIRO)

PEDRO CESAR LEMES DE PAULA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038637-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA ALVES ORTIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE ORTIZ CORREA (INVENTARIADO)

BENEDITA ORTIZ CORREA (INVENTARIADO)

FERNANDO ORTIZ ALVES CORREA (INVENTARIADO)

ALICE ORTIZ CORREA (INVENTARIADO)

EUCLIDES ALVES CORREA (INVENTARIADO)

NILZA MARIA ALVES ORTIZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Trata-se de ação de arrolamento sumário em que foi determinada a 

emenda da petição inicial, para emendada para comprovação da qualidade 

de herdeiras das requerentes Benedita Ortiz Correa e Nilza Maria Alves 

Ortiz. Contudo, na petição juntada ao processo com id. 13137420, a 

representante das partes limitou-se a dizer que os documentos estão 
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juntados em outro processo, porém não promoveu sua juntada neste feito. 

Importa observar que compete as partes, por seus advogados, instruir os 

processos com todos os documentos indispensáveis para o 

processamento da ação (CPC, art. 320), ainda mais os documentos 

pessoais necessários para comprovação da legitimidade processual e do 

direito subjetivo postulado. Intime-se novamente a representante dos 

requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o integral 

cumprimento da decisão proferida com id. 12409110, mediante juntada dos 

documentos que comprovem a qualidade de herdeiras de Benedita Ortiz 

Correa e Nilza Maria Alves Ortiz, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção do processo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034591-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ÁUREA BELIDO FARIA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Certifique-se o decurso de prazo para apresentação das primeiras 

declarações. Após, intime-se pessoalmente o requerente, por carta com 

aviso de recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento 

ao processo, sob pena de extinção. Caso não seja localizado para 

intimação no endereço informado neste processo, publique-se edital, nos 

mesmos termos. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão para extinção do processo por abandono. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034572-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLINHOS BATISTA TELES OAB - MT0006656A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Nesia De Carvalho Brasil (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove a interdição do herdeiro Valdivino Rodrigues dos Santos, 

mediante juntada do termo de curatela. Cite-se a Fazenda Pública Estadual, 

por mandado, na pessoa do i. Procurador-Geral do Estado para que se 

manifeste, no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028672-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR NOBRE DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENOIR RUBENS MARCON OAB - RO146 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIFER DOS SANTOS DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. 1. Desnecessária a comunicação da distribuição (CNGC, art. 392). 

2. Estando em ordem, promova-se o cumprimento, servindo a cópia da 

própria carta precatória como mandado (CNGC/MT, art. 1.212, § 2º). 3. Por 

fim, do resultado da diligência, comunique-se imediatamente o Juízo 

Deprecante e arquive-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033717-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOADIR GREICE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JANUARIO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA PETRONILHA DE CARVALHO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Analisando o processo, verifica-se que não foi integralmente 

cumprida a decisão inicial, visto que o processo não foi instruído com as 

certidões negativas expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda - 

SEFAZ/MT, o acordo de partilha, as certidões negativas de testamento e o 

instrumento de procuração firmado pela herdeira Liete Fátima de Souza. 

Diante do exposto, intime-se a representante da inventariante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o integral cumprimento da decisão 

proferida com id. 11608392, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para extinção do processo. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 394458 Nr: 29744-22.2009.811.0041

 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:

 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.

 Desapensem-se os autos.
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 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.: 1180606 Nr: 43994-16.2016.811.0041

 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: MBDSR, JDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO GUILHERME DE MATOS 

ULYSSÉA - OAB:5927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 43994-16.2016 – Cód. 1180606

 Vistos,

 Defiro o requerimento de fls. 52/53.

 Oficie-se à Instituição Financeira, solicitando as informações, que 

deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias.

 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.: 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, ADRIELLE TERÇARIOL MARQUES DOS REIS - OAB:22813/O

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 871748 Nr: 10866-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDS, J, L(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Expeça-se alvará para que a parte credora possa realizar o levantamento 

e saque do saldo de FGTS, informado às fls. 89/90, para fins de 

pagamento de pensão alimentícia.

Após, oficie-se à Delegacia Regional do Trabalho - DRT, a fim de que 

informe a este Juízo, se o executado encontra-se legalmente empregado, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso positivo, independentemente de nova conclusão, expeça-se 

ofício para proceder mensalmente aos descontos da pensão em folha de 

pagamento e os depósitos na conta que deverá ser previamente indicada 

pela parte credora.

Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011108-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. P. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. F. (RÉU)

S. F. F. (RÉU)

D. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011108-73.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

MARIA ELIETE PINTO FERRAZ Endereço: RUA JARAGUARI, 144, COHAB 

NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-473 PARTE REQUERIDA: Nome: 

MARCUS FRANCIS FERRAZ Endereço: RUA ALFENAS, 400, JARDIM 

MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-600 Nome: SORAIA FRANCINE 

FERRAZ Endereço: AVENIDA A, residencial Terra Nova, bl. A2, Apto 202, 

TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-392 Nome: Dara Souza Ferraz 

Endereço: Rua Desembargador Martins, 1085, centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 1.205/2016 - CNGC, impulsiono o feito para intimação da 

parte autora da DECISÃO prolatada neste processo, bem como para 

recolher a guia de arrecadação do TJ/MT referente a diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação/intimação, 

devendo após ser juntado o comprovante de pagamento no processo 

respectivo, via SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 21 

de junho de 2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011843-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149/B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011843-09.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ADRIELE DE ARAUJO Endereço: RUA VINTE, CASA 123, Q 20, SÃO JOÃO 

DEL REY, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-360 PARTE REQUERIDA: Nome: 

WILLIAM COELHO SCHMITZ Endereço: RUA PEDRO CELESTINO, 215, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 FINALIDADE: Nos termos 

da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DESPACHO/TERMO DE AUDIÊNCIA prolatado neste processo. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,21 de junho de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014363-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO OAB - MT0010276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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P. C. L. A. (RÉU)

A. L. A. J. (RÉU)

 

PROCESSO: 1014363-39.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ANTONIO LUIS ALBUES Endereço: AVENIDA PERU, 26, (LOT JD N 

MUNDO), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-180 PARTE 

REQUERIDA: Nome: PAMELA COSTA LEITE ALBUES Endereço: RUA 

SABIÁ, 25, QUADRA 96, 3 ETAPA, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-184 

Nome: ANTONIO LUIS ALBUES JUNIOR Endereço: RUA SABIÁ, 25, CPA IV, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-184 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DO AUTOR, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DESPACHO RETRO prolatado neste processo. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,21 de junho de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle 

Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016196-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE INES CROZETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RODRIGUES DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1016196-92.2018.811.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem Vistos, etc... 

1. Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável Post Mortem, em relação ao de cujus Alan Fernando Pardo 

Maziero de Abreu, na qual a Requerente colocou apenas o pai do falecido 

no polo passivo, já que ele não deixou filhos. Verifica-se, portanto, que a 

Requerente deixou de incluir a mãe do falecido no polo passivo, ou não 

comprovou se esta é igualmente falecida, motivo pelo qual não teria sido 

incluída na demanda. Ocorre que, a inclusão de todos os herdeiros na lide 

é requisito indispensável, pois trata-se de litisconsórcio passivo 

necessário (art. 114 e art. 115, parágrafo único, do CPC) e, portanto, a 

citação de todos os herdeiros é requisito indispensável. Desta forma, 

intime-se a Requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, colocando no polo passivo da presente ação, a mãe do de 

cujus, qualificando-a corretamente e indicando, inclusive, o endereço onde 

possa ser encontrada, ou ainda, caso seja falecida, comprovando nos 

autos, com a juntada da respectiva certidão de óbito, tudo sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me à conclusão. 3. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014496-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. O. P. P. (EXEQUENTE)

J. M. V. P. P. (EXEQUENTE)

N. A. P. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIANO PEREIRA PINTO OAB - 396.435.141-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (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. 1014496-18.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento e Sentença Vistos, etc... Seguem informações concernentes 

ao HC 1005845-86.2018.8.11.000, Id 13780661, encaminhadas via malote 

digital. Outrossim, considerando que foi deferida a liminar, com a 

expedição do alvará de soltura, Id 13780661, intimem-se os exequentes, 

assistidos pela d. Defensoria Pública, para que tomem ciência e, ainda, 

manifestem no prazo de cinco dias, quanto ao interesse no 

prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito de 

expropriação/penhora ou se pretendem aguardar o julgamento do mérito 

do Habeas Corpus. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002061-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MELLO PONCIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO STEFANI CEZAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (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. 1002061-12.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se 

que ao manifestar sobre os embargos de declaração, Id 13543232, a 

exequente postulou, além da rejeição, a aplicação da multa prevista no art. 

1026, §§ 2º e 3º, do CPC, “bem como a indenização por litigância de má-fé 

prevista no art. 81 do CPC”. (cf. Id 13704241-Pág. 2) Assim sendo, para 

que não se cogite de nulidade, em observância dos arts. 9 e 10 do CPC, e, 

jurisprudência, é necessário oportunizar a manifestação do executado no 

prazo de dez dias. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise dos embargos e da pretensão da exequente. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024973-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON EUDES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTARIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EBERLY EUDES DE MORAES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024973-03.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Compulsando os autos verifico a necessidade de chamar o 

feito a ordem, tendo em vista que de acordo com o art. 623, p.u., do CPC: 

“O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.” 

Assim sendo, primeiramente, desentranhe-se a petição e documentos que 

constam no Id 11603981 ao Id 11604249, certificando, e, observando-se, 

no PJE o desentranhamento ocorre mediante exclusão da visualização, a 

fim de que seja providenciada a autuação e processamento em 

procedimento autônomo, vinculado a este feito principal. Após, intime-se o 

inventariante para que manifeste, no prazo de quinze dias, sobre o teor da 

certidão, Id 11707324, e, voltem os autos conclusos para análise. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242786 Nr: 11269-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ULISSES DE OLIVEIRA SILVA, KARLA DE OLIVEIRA 

SILVA SCHERER, ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA, ELIS REGINA 

RODRIGUES MOREIRA, T. Q. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:9.299/MT, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, SARA DE 

LOUDES S. ORIONE E BORGES - OAB:4807/MT, TATIANA CARLA 

GOMES DE CASTRO - OAB:10.826, TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE CARLA 

GOMES DE CASTRO, para devolução dos autos nº 

11269-23.2006.811.0041, Protocolo 242786, 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.: 376181 Nr: 12368-23.2009.811.0041

 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: AMSB, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCIANY MARIA 

DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO, para devolução dos autos nº 

12368-23.2009.811.0041, Protocolo 376181, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 760434 Nr: 12796-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, e inclusive pela 

inexistência dos requisitos essenciais ao trâmite regular do processo, bem 

como em razão, portanto, da própria elementar do art. 485, II, 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 a execução, ressalvando-se 

eventual hipótese de prescrição.Por conseguinte, revogo a decisão de fls. 

45/47 a qual decretou a prisão do Executado.Transitada em julgado 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e as devidas baixas e 

anotações. Sem custas.P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR OLAVARRIA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO SALVATORI OLAVARRIA DE PINHO (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 Processo nº. 1003149-85.2017.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos Vistos, etc... Trata-se de Ação de Exoneração 

de Alimentos, na qual as partes compuseram acordo em audiência, quanto 

aos termos da ação, de que o Requerente continuará arcando com a 

pensao alimentícia ao filho (Requerido), até dezembro de 2018, no 

montante de 2,5 salários mínimos, incidindo, inclusive, sobre o 13° salário, 

sendo este descontado em folha de pagamento (Id n° 8758105). Tal 

acordo foi devidamente homologado por sentença, transitada em julgado. 

Foi expedido ofício para desconto, na forma constante do aludido acordo 

(Id n° 8758153). Agora, por meio do Id n° 12337411, o Requerido 

(alimentado), informa que nao recebeu a segunda parcela referente a 

pensão alimentícia, incidente sobre o 13° salário do Requerente 

(alimentante), pelo que, requereu o desarquivamento dos autos, para que 

o Requerente seja intimado a efetuar o pagamento do débito, acrescido de 

multa pelo atraso no pagamento. Ocorre que, conforme já verificado, foi 

oficiado o órgão pagador do alimentante, para que este promova ao 

desconto da pensão alimentícia, diretamente da folha de pagamento do 

Requerente (Id n° 8758153). Portanto, antes de qualquer providência no 

sentido de intimar o Requerente para pagar a suposta dívida, defiro a 

expedição de ofício ao órgão pagador do alimentante (Ministério da Saúde 

– Departamento Nacional de Auditoria do SUS), para que este, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações necessárias quanto a alegação do 

Requerido, de que a segunda parcela referente a pensão alimentícia que 

lhe é devida sobre o 13° salário do alimentante não foi efetivamente 

depositada, na conta informada no ofício expedido em 06/07/2017, n° 

77/2017 – GAB. Com a resposta nos autos, vistas ao Requerido e, em 

seguida, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033697-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA OAB - 960.933.151-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO TARGA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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.º 1033697–93.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Trata-se de Cumprimento de 

Sentença, relativo à prestação de alimentos, pelo procedimento 

expropriatório, na qual o executado devidamente intimado, apresentou 

“contestação”, alegando, preliminarmente, prescrição de parte da dívida 

ora exigida e; no mérito, a inexigibilidade da presente demanda, posto que 

os alimentos estão todos adimplidos (Id n° 12371630). A exequente 

apresentou “impugnação à contestação”, rechaçando a preliminar de 

prescrição; impugnou a concessão da justiça gratuita ao executado; e, 

ante o não adimplemento da obrigação, requereu a penhora de bens, para 

garantia da execução (Id n° 13155193). Primeiramente, antes de qualquer 

deliberação, certifique-se Sra. Gestora, quanto a tempestividade da 

petição nominada como “contestação” pelo executado, apresentada no Id 

n° 12371630, dentro do prazo para apresentação de impugnação. Em ato 

contínuo, intime o executado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar quanto à impugnação à justiça gratuita apresentada pela 

exequente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, colha-se o 

parecer do Ministério Público, voltando, imediatamente, à conclusão para 

as deliberações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016907-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

VANIA LEITE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

IONES LEITE MAGALHAES (REQUERENTE)

WILSON ANTONIO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 191 de 503



Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DE MAGALHAES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016907-97.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 e 99 do CPC, sem prejuízo de revogação. Atento ao que 

consta dos autos, até o momento, é possível o processamento do 

inventário pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, ressalvada a 

necessidade de prosseguimento como inventário ordinário ou arrolamento 

comum. Assim sendo, nomeio inventariante a Requerente IONES LEITE 

MAGALHÃES, e, embora dispensável (art. 659 do CPC), se necessário, 

poderá ser lavrado termo de compromisso, mediante simples requerimento, 

em cinco dias, na Secretaria judicial. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão deste 

processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com 

o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” E mais, conforme bem explica o douto 

jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento 

comum: “No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Necessário, todavia, antes de qualquer outra decisão, que a 

inventariante comprove ainda a inexistência de registro de testamento em 

nome do de cujus, em observância do Provimento n. 56/2016 do CNJ. 

Portanto, para o prosseguimento/conclusão do processo, incumbe, ainda, 

à inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a inicial 

conforme Provimento 56/2016-CNJ, em relação a testamento, 

apresentando, ratificando ou retificando as declarações nos autos, com a 

indicação dos bens/patrimônio, valores e cota parte de cada herdeiro, em 

observância inclusive do artigo 1829 do Código Civil, e, requerendo o que 

mais de direito, se for o caso. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto julgamento/homologação. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014539-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. Q. R. M. (REQUERENTE)

RAYONE FELIPE MAGALHAES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO RIBEIRO DE MEIRA (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. 1014539-52.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, 

processado pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, em face do 

óbito do de cujus Edno Ribeiro de Meira, Id 6857521, tendo como 

inventariante nomeada a Requerente Rayone Felipe Magalhães Meira, Id 

7238278, objetivando a homologação do plano de partilha. A inicial foi 

instruída com documentos, complementados com a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Id 11650898. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de arrolamento sumário, 

com pretensão de homologação do plano de partilha apresentado nos 

autos, não havendo interesse de incapaz, nos termos do artigo 659 do 

Código de Processo Civil. Assim sendo é possível a imediata conclusão do 

processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional no 

que diz respeito à partilha, até porque, de acordo com o art. 662 do CPC: 

“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, por oportuno, o seguinte precedente: “Agravo 

de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que condicionou a 

expedição do formal de partilha à prévia concordância da Fazenda 

Pública. Inconformismo. Cabimento. No arrolamento, não são conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio. Artigos 659 e 662, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido.” (TJSP: RAI 

2245375-50.2016.8.26.0000, j. 29/09/2017). Aliás, o e. TJMG decidiu no 

mesmo sentido: “...Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, descabe a determinação de juntada de certidão de 

homologação/isenção do ITCD de forma antecipada, pois somente após a 

homologação da partilha o Fisco será intimado para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, a teor dos artigos 659, §2° e 662, 

§2°, ambos do CPC/2015 - Recurso provido.” (TJMG – RAI Cv 

1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2016). No 

referido julgamento consta inclusive a seguinte fundamentação: “No 

CPC/73, para que houvesse a expedição do formal de partilha e expedição 

de alvarás, na forma do arrolamento sumário, era necessária a 

comprovação do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio.” (...) “Agora, (CPC/15) após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha, e, em seguida 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, e, somente após será determinada a intimação do Fisco para 

o lançamento administrativo do imposto.” (...) Se não bastasse, conforme 

bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive no que 

tocante ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha apresentado nos autos, e, ratificado no 

Id 9650278, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito para 

eventual registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem 

custas. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023973-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VICENZO ANTKIEWICZ GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO VALENTIM DA MATTA GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 
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objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável 

pelo cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 

2º do CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que 

presentes seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que 

efetue o pagamento do valor débito no valor de R$ 7.979,40 (sete mil 

novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), referentes ao 

período de outubro de 2.015 a junho de 2.017, no prazo de 15 dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, 

em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o 

valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o 

protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial 

de incidência da multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser 

feita na pessoa do advogado constituído, por meio de publicação no diário 

oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria 

Pública ou não tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta 

com aviso de recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 

513 §2º IV). Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do 

trânsito em julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio 

de carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser 

encaminhada ao endereço constante nos autos. Considera-se realizada a 

intimação se o devedor tiver mudado de residência sem prévia 

comunicação ao juízo (CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve 

ser expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar 

impugnação, independente da penhora, alegando os temas apontados no 

rol legal (CPC 525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação 

disponha de efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do 

valor da prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, 

descabe a imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 07 de junho de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1015315-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. O. (REQUERENTE)

B. R. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA OAB - MT11586/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015315-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BERTRAND RUSSELL 

ACOSTA DA SILVA, CRISTINE DE OLIVEIRA Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO CONSENSUAL DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL 

EM DIVÓRCIO proposta por BERTRAND RUSSELL ACOSTA DA SILVA e 

CRISTINE DE OLIVEIRA. Às partes entabularam acordo ID 7241794 , 

requerendo a homologação do presente acordo. Pelo exposto e o que 

mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo 

realizado no ID 7241794, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos; e 

extinguindo a presente com resolução do mérito. Oficie – se ao Cartório 

competente para que proceda a averbação junto à certidão de casamento, 

Id. 7243708. Defiro a justiça gratuita nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, certifique-se, e, posteriormente, 

arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 3 de julho de 2017. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028201-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. H. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1028201-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: HERMES FERNANDO 

MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: SONIA MARIA HOFMAN Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL COM CONVERSÃO EM CASAMENTO ajuizada por HERMES 

FERNANDO MARQUES DE SOUZA e SONIA MARIA HOFMAN. Informam os 

Requerentes que se encontram unidos desde 20 de maio de 1.990, ou 

seja, por mais de 27 (vinte e sete) anos, em uma convivência duradoura, 

pública e contínua, com objetivo de constituir família, no endereço indicado 

na exordial; declaram que estão presentes os requisitos do art. 1.723 do 

Código Civil, bem como não há impedimentos (art. 1.521 do Código Civil), 

uma vez que o Requerente é viúvo e a Requerente é divorciado; que não 

há filhos da união; que há 03 (três) veículos automotores a título de bens; 

que o regime adotado é o mesmo da união estável: comunhão parcial de 

bens; que não haverá alteração nos nomes das partes. Ao final, em 

síntese, pugnam pela procedência dos pedidos. O membro do Ministério 

Público declinou das suas atribuições no feito. (ID n.º 12232363) Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Declaração de Reconhecimento de União Estável com Conversão em 

Casamento ajuizada por Hermes Fernando Marques de Souza e Sonia 

Maria Hofman. Verifica-se dos autos que os requerentes juntaram 

instrumento procuratório ambos outorgando poderes aos mesmos 

advogados (ID n.º 9805550), evidenciando a inexistência de litígio ou 

controvérsia acerca dos requerimentos contidos na exordial. Somam-se a 

isto as fotos anexadas no ID n.º 9805540, de onde é possível constatar a 

união do casal, bem como a declaração da Senhora Iede Maria Gasparoto 

(ID n.º 9805479) que afirma conhecer o casal há mais de 20 (vinte) anos e 

que vivem como marido e mulher. Assim, verifico que não há óbice para a 

conversão da união estável em casamento, especialmente no que tange 

ao inciso VI, do art. 1.521, do Código Civil, tendo em vista os documentos 

juntados nos ID’s n.º 9805437 e 9805442, referentes às certidões de 

casamento, de onde se infere que o Senhor Hermes Fernando Marques de 

Souza é viúvo desde 21.12.1989, e a Senhora Sônia Maria Hofman está 

separada formalmente desde 1.991. Diante do conjunto probatório não há 

que se negar a existência de união estável entre os requerentes, bem 

como, inexistem impedimentos para que se converta a união em 

casamento. Neste sentido: EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA - APELAÇÃO - 

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO - IMPUGNAÇÃO - 

REQUERIMENTO FORMULADO JUNTO AO OFICIAL DO REGISTRO CIVIL - 

IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 1.726 DO CÓDIGO CIVIL - NECESSIDADE DE 

RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL - RECURSO PROVIDO. - 

Nos termos do artigo 1.726 do Código Civil, o requerimento de conversão 

de união estável em casamento deve ser formulado ao Juiz de Direito, 

sendo certo que, se ainda não reconhecida judicialmente tal união, é 

impossível ocorrer a conversão (TJMG, APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0708.10.004534-1/001, RELATOR: EXMO. SR. DES. MOREIRA DINIZ) 

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA - CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM 

CASAMENTO - POSSIBILIDADE - ART. 226, §3º CF/88 E ART.1726 

CCB/2002 - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em impossibilidade 

jurídica do pedido de conversão de união estável em casamento, 

porquanto tal pleito encontra fundamento nos artigos 226, §3º da CF/88 e 

art. 1726 do Código Civil de 2002. Recurso ao qual se nega provimento 

(TJMG, APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.271693-1/001, RELATOR: EXMO. 

SR. DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA) POSTO ISSO, e o que mais 

consta dos autos, ACOLHO O PEDIDO (art. 487, I, do NCPC), para 

converter a união estável entre HERMES FERNANDO MARQUES DE 

SOUZA e SONIA MARIA HOFMAN, desde 20 de maio de 1.990, em 

casamento, adotando-se pelas partes o REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL 

DE BENS, mantendo inalterados os nomes. Expeça-se competente 

mandado de averbação, a fim de ser registrado no Livro B – Auxiliar, 

constando se tratar de conversão de união estável em casamento, bem 

como data inicial, qual seja: 20 de maio de 1.990, conforme Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso do Foro Extrajudicial. (art. 819) Intimem-se as partes. 

Cientifique-se o Ministério Público. Isento de custas, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar em verba honorária, ante a 

inexistência de litígio. Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os 
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autos ao arquivo, observando as cautelas necessárias. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 10 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016943-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

ALUISIO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VEIGA JUNIOR OAB - MS15390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA BARROS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016943-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RONALDO PAES DE BARROS, 

ALUISIO PAES DE BARROS REQUERIDO: JOELMA BARROS FERREIRA 

Vistos, etc. Tendo em vista se tratar de remoção de curador e a ação 

principal está tramitando em outra vara, remetam - se os presentes autos 

para a 2ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá para ser associado ao 

processo de nº 1038547-93.2017.8.11.0041. Cumpra - se. CUIABÁ, 20 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015826-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIA RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Expeça - se ofício a SEGES 

– Secretaria de Gestão de Pessoas do Governo de Mato Grosso para que 

informe quanto a existência de valores em nome do falecido, no prazo de 

10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se a autora para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 09 de junho de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015447-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILZA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL DE PAULA PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1015447-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IVANILZA DA SILVA PEREIRA 

INVENTARIADO: JOANIL DE PAULA PEREIRA Vistos, etc. Nomeio 

Inventariante a Srª. IVANILZA DA SILVA PEREIRA, que prestará o 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as citações 

(art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública e o 

Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que a inventariante 

providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa mortis” juntando 

aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da 

Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão acerca da 

existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. Por fim, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 272359 Nr: 3412-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE REZENDE GUIMARAES, A. D. G, G. D. G

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELENE OLGA DUARTE GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER PINHO E SILVA - 

OAB:10735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que já foi expedido a segunda via do alvará para a venda 

do bem móvel, fl. 122, sendo devidamente comprovado o depósito do valor 

referente a venda do automóvel, fls. 105/106, determino o arquivamento 

dos presentes autos com as anotações de praxe.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 24484 Nr: 11950-51.2001.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI LEITE DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO DO ESPIRITO 

SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 132, concedo o prazo de 90 (noventa) dias para 

apuração dos cáculos deferidos à fl. 127.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 863460 Nr: 4382-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJSDS, SKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 863460

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 12/09/2018, às 14:30 horas, em razão do disposto no parágrafo 

único do art. 695 do Novo Código de Processo Civil .

Intime-se a parte Autora e Cite – se o Requerido (fls. 71), cientificando a 

representante legal do menor para comparecer à audiência acompanhada 

de seu advogado e testemunhas, independente de prévio deposito de rol, 

importando sua ausência em extinção e arquivamento do feito, e do 

requerido em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 756034 Nr: 8113-17.2012.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MCBDS, DNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 756034.

Diante da petição de fls. 69, determino desde já a intimação da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC, via edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se ao Ministério Público, por fim 

conclusos.

Cumpra-se

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 877543 Nr: 15149-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFVP, FV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 877543

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 06/09/2018, às 16:00 horas, em razão do disposto no parágrafo 

único do art. 695 do Novo Código de Processo Civil .

Intimem-se as partes, cientificando a representante legal do menor para 

comparecer à audiência acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio deposito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do feito, e do requerido em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1095919 Nr: 8791-90.2016.811.0041

 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: JGBS, GBS, SBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ação de Alimentos

Autos n.º 1095919

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 10/09/2018, às 17:45horas.

Cite-se o requerido (fls. 51) e intimem-se as partes, cientificando a 

representante legal dos requerentes para comparecer à audiência 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independente de prévio 

deposito de rol, importando sua ausência em extinção e arquivamento do 

feito, e do requerido em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Ressalto que deverá o Oficial de Justiça observar o disposto no art. 245 e 

seguintes do C.P.C. , diante a alegada incapacidade do requerido.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1123310 Nr: 20183-27.2016.811.0041

 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: MEJF, JWJF, MLGDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590-B/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1123310

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 10/09/2018, às 17:30 horas, em razão do disposto no parágrafo 

único do art. 695 do Novo Código de Processo Civil .

Intime-se a parte Autora e Cite – se o Requerido, cientificando a 

representante legal dos menores para comparecer à audiência 

acompanhada de seu advogado e testemunhas, independente de prévio 

deposito de rol, importando sua ausência em extinção e arquivamento do 

feito, e do requerido em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1181341 Nr: 44188-16.2016.811.0041

 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: ANA MARIA DE MOURA MAMED, EDNA MARIA MOURA 

MARQUES, ELIETE MARIA DE MOURA MORAES, MARLUCE MARIA DE 

MOURA, VERA MARIA MOURA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1181341

Vistos etc.

Intime a inventariante para providenciar no prazo 20 (vinte) dias:

a) Certidão negativa da Fazenda Pública Estadual expedida pela PGE em 

nome do “de cujus”;

 b) Comprovante do recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos 

autos as guias de recolhimento ou prova da isenção.

Após, dê – se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Por fim, apresente as últimas declarações com a partilha de bens.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 903223 Nr: 32257-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - UNIJURIS - OAB:3847

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)Desta forma, atento ao 

binômio necessidade/possibilidade, ACOLHO O PEDIDO INICIAL por 

sentença (art. 487, I do CPC), para fixar os alimentos no importe de 30% 

por cento do salário mínimo....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1093281 Nr: 7621-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOB, IJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO F. SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1093281

Trata-se de Ação de INTERDIÇÂO proposta por JUSSINEIDE OLIVEIRA 

BARROS em face de ISAIAS JOSE DE OLIVEIRA, em virtude de o 

requerido não ter condições psicológicas e físicas de cuidar-se sozinho 

por motivos de saúde.

 Juntou documentação nos autos.

É o relato.

Decido.

Observa-se dos autos a informação que o interditando faleceu, conforme 

certidão de óbito de fl. 86. De acordo com o acima delineado, o Art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou interesse processual;

(...)”.

Assim sendo, DEIXO de acolher o pedido, extinguindo-se o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, por verificar ausência de interesse processual em virtude do 

falecimento do interditando.

Oficie-se o INSS para conhecimento.

Sem custas.

Transitado em Julgado certifique – se e remeta – se ao arquivo, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de junho0, de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 818446 Nr: 24786-51.2013.811.0041

 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: JPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THADEU GUERRA E 

SILVA - OAB:16862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 818446

Verifico que a parte Autora requer a desistência da presente ação. (fls. 

51, item “b”)

Não houve a citação dos Requeridos.

Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência por parte da autora da 

presente Ação (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente demanda 

sem resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Isento da condenação em custas e verba honorária, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

NCPC.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 951766 Nr: 799-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDO, LJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13.535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 951766

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 12/09/2018, às 15:30 horas, em razão do disposto no parágrafo 

único do art. 695 do Novo Código de Processo Civil .

Intime-se a parte Autora e Cite – se o Requerido (fls. 102), cientificando o 

Autor para comparecer à audiência acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e do requerido em 

confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1167048 Nr: 38826-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1167048

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, e inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

pontos controvertidos: i) guarda, visitas e alienação parental em relação a 

filha Rhadassa Nascimento Lopes Lamarca.

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/09/2018, às 14:00 horas, ocasião em que será tomado depoimento 

pessoal das partes (Autor e Requerida), bem como serão ouvidas as 

testemunhas arroladas por elas (art. 357, § 4º, CPC); as que forem 

arroladas fora deste prazo entender-se-á que comparecerão 

independentemente de intimação.

Proceda-se novo estudo psicossocial no prazo de 30 (trinta) dias.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 917936 Nr: 42021-94.2014.811.0041

 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: TMDS, MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 917936

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, e inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

ponto controvertido: i) a paternidade do Senhor Leandro Campos Silva em 

relação a menor Thalys Miguel da Silva; ii) o valor a ser fixado a título de 

pensão alimentícia, caso reconhecida a paternidade.

 Defiro a produção de prova pericial, documental, testemunhal e 

depoimento pessoal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/09/2018, às 16:00 horas, ocasião em que será tomado depoimento 

pessoal das partes (Autora e Requerido), bem como serão ouvidas as 

testemunhas arroladas por elas (art. 357, § 4º, CPC); as que forem 

arroladas fora deste prazo entender-se-á que comparecerão 

independentemente de intimação.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 929379 Nr: 48936-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVDS, VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 929379

A parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. (fls. 18, 

primeiro parágrafo)

Designo o dia 01/08/2.018 às 09h30min para a realização da coleta de 

material para a realização de exame de DNA, quando as partes deverão 

comparecer no laboratório CEDIC CEDILAB, situado R. Barão de Melgaço, 

2777 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-800.

Havendo recusa do laboratório em realizar o exame de D.N.A., por conta 

da gratuidade, desde já esclareço que as despesas do exame serão 

custeadas pelo requerido.

Oficie-se à referida instituição na pessoa de seu responsável legal 

informando quanto a presente decisão; bem como solicitando que o 

resultado seja encaminhado à 5º Vara de Família e Sucessões em 

envelope lacrado, no prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material.

Como laudo nos autos, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026760 Nr: 35215-09.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, indefiro o pedido de citação por edital.Designo audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04/09/2018, às 

17:30horas.Cite-se o requerido (fls. 87) e intimem-se as partes, 

cientificando a representante legal do requerente para comparecer à 

audiência acompanhados de seu advogado e testemunhas, independente 

de prévio deposito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do feito, e do requerido em confissão e revelia.Na audiência, 

se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça 

por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de testemunhas 

e à prolação da sentença.Ressalto que o Oficial de Justiça responsável 

pelo cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 

2º do CPC.Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que 

p r e s e n t e s  s e u s  r e q u i s i t o s . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1117395 Nr: 17639-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ação de Guarda

 Autos nº 1117395

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 04/09/2018 às 17h00m.

Cite-se a requerida (fls. 50), 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 pela ré, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor 

(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

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 458709 Nr: 28533-14.2010.811.0041

 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: JFDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSDS, FFSDS, MSDC, HKSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO WALDINAH 

PAGANOTTO - OAB:12054 MT

 Vistos, etc.

Código 458709

Tendo em vista que já houve sentença com o transito em julgado (fl. 135) 

nesses autos, determino o desentranhamento da petição de fls. 156/160 e 

encaminhamento para o distribuidor para redistribuição da presente.

Após, retorne os presentes autos ao arquivo, com as anotações de 

praxe.

Intime – se. Cumpra – se.

Ás providências.

Cuiabá, 14 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 18847 Nr: 3061-26.2001.811.0041

 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: ELZA BRAGA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O, ROGERIO PERES BANDEIRA - OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino o desarquivamento dos autos, conforme requerido à fl. 57.

Defiro requerimento de fls. 60/62, determino a retificação do formal de 

partilha para que conste o nome da herdeira Silva Braga dos Anjos como: 

SILVIA BRAGA DOS ANJOS DE OLIVEIRA.

Após, volte os autos para o arquivo.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1132589 Nr: 24115-23.2016.811.0041

 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: NADIR EROTILDES DE JESUS DA COSTA, EDILEIA DE 

JESUS DA COSTA, ANDRE LUIS JESUS DA COSTA, WILLIAN LUIS JESUS 

DA COSTA, LUIS MARCELO DO ESPÍRITO SANTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADILIO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT, WANYA MAGALHÃES FERREIRA DO NASCIMENTO - 

OAB:15762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para apresentar as ultimas declarações com 

partilha de bens, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 823032 Nr: 29163-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON SANTANA DE ARRUDA, MARIA DA GLORIA 

DE ARRUDA DIAS, MARIA CRISTINA DE ARRUDA, BENEDITO SANTANA 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GUILHERMINA ROSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc

Defiro requerimento de fl. 49, determino a suspensão dos autos pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, após, certifique - se e volte os autos conclusos.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1046573 Nr: 44656-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDA, DRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1046573

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, e inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

ponto controvertido: i) o período em que a Autora conviveu com o de cujus 

Marcos de Alcantara Ribeiro em regime de união estável (fls. 14); ii) a 

partilha dos valores deixados pelos falecido junto a Caixa Econômica 

Federal e ao Banco Bradesco.

Defiro a produção de prova documental e testemunhal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/09/2018, às 15:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pelas partes (art. 357, § 4º, CPC); as que forem 

arroladas fora deste prazo entender-se-á que comparecerão 

independentemente de intimação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 937441 Nr: 53339-74.2014.811.0041

 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: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALAS, ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739

 Vistos, etc.

Autos n.º 937441

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, e inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

ponto controvertido: i) o período em que a Autora conviveu com o de cujus 

Andre Luiz Albuquerque Silva. (fls. 16)

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/09/2018, às 17:45 horas, ocasião em que será tomado depoimento 

pessoal da parte Requerida, bem como serão ouvidas as testemunhas 

arroladas pelas partes (art. 357, § 4º, CPC); as que forem arroladas fora 

deste prazo entender-se-á que comparecerão independentemente de 

intimação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se a Requerida, com as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1061257 Nr: 51541-44.2015.811.0041
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVADF, LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDO, MESDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIMARE GUELSI - 

OAB:12582-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Tortola - 

OAB:OABMT11087, Fábio Schneider - OAB:OABMT5238, MARILZA 

DE CASTRO BRANCO - OAB:17146, Osmar Schneider - 

OAB:OABMT2.152B, Paulo Fernando Schneider - OAB:OABMT8117

 Vistos, etc.

Código: 1061257

 Defiro requerimento de fl. 125, tendo em vista que o requerido Sr. Isaias 

Jose de Oliveira veio a óbito, conforme certidão de fl. 126, intime – se a 

representante legal do requerido para tomar as providencias necessárias 

no presente feito, regularizando o polo passivo da presente ação.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1043257 Nr: 43134-49.2015.811.0041

 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: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:OABMT 12923, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:OABMT12585

 Vistos, etc.

Autos n.º 1043257

A parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. (fls. 18, 

segundo parágrafo)

Designo o dia 01/08/2.018 às 09h00min para a realização da coleta de 

material para a realização de exame de DNA, quando as partes deverão 

comparecer no laboratório CEDIC CEDILAB, situado R. Barão de Melgaço, 

2777 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-800.

Havendo recusa do laboratório em realizar o exame de D.N.A., por conta 

da gratuidade, desde já esclareço que as despesas do exame serão 

custeadas pelo requerido.

Oficie-se à referida instituição na pessoa de seu responsável legal 

informando quanto a presente decisão; bem como solicitando que o 

resultado seja encaminhado à 5º Vara de Família e Sucessões em 

envelope lacrado, no prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material.

Como laudo nos autos, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 500662 Nr: 3083-02.1992.811.0041

 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: SÉRGIO ANTONIO VAZ, NEUZA PEREIRA DA SILVA 

VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO LIMA - 

OAB:12040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação da patrona das partes para, no prazo 

legal, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1055079 Nr: 48805-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - OAB:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1055079

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, e inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

ponto controvertido: i) o período em que a parte Autora e o de cujus Simião 

Benedito Santana viveram em união estável; ii) partilha de bens (fls. 05, 

terceiro parágrafo, e fls. 22/23).

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/09/2018, às 16:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pelas partes (art. 357, § 4º, CPC); as que forem 

arroladas fora deste prazo entender-se-á que comparecerão 

independentemente de intimação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1138861 Nr: 26973-27.2016.811.0041

 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: ORACINA QUEIROZ DE BARROS, NADIA REGINA DE 

BARROS TORALES, SYLDO JESUS DE BARROS, JONY MAX DE BARROS, 

SYLNAN MÁRCIA DE BARROS QUEIROZ, HERLON GIL DE BARROS, 

PATRICIA CARLA DE BARROS, HELEN TATIANE DE BARROS, HALLAN 

JUNIOR DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILVIO MACIEL DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o inventário do bem deixado pelo falecimento de SILVIO 

MACIEL DE BARROS, ADJUDICANDO o único bem à Srª CLAUDETE MARIA 

DE SOUZA NASCIMENTO e seu esposo Sr. DEONIZIO DO NASCIMENTO, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.Transitada em 

julgado, juntado declaração de recolhimento ou prova da isenção de 

valores do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direitos - ITCD do de cujus, expeça-se Carta de 

Adjudicação. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.Luís Fernando 

Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1118229 Nr: 18001-68.2016.811.0041

 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: SSDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 199 de 503



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILUZE SILVA MULLER - 

OAB:10.523/O, PAULO ROGER ROSENO DIAS - OAB:19.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1118229

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, e inexistem 

preliminares. Assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC, fixo como 

ponto controvertido: i) o período em que a Autora e o de cujus Everaldo 

Ortega Alcantara (fls. 19) viveram em união estável.

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/09/2018, às 14:00 horas, ocasião em que será tomado depoimento 

pessoal das partes (Autora e Requerido), bem como serão ouvidas as 

testemunhas arroladas por elas (art. 357, § 4º, CPC); as que forem 

arroladas fora deste prazo entender-se-á que comparecerão 

independentemente de intimação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 888319 Nr: 22097-97.2014.811.0041

 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: MBM, ABP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 888319

Intime-se a Defensoria Pública, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, observando-se as 

cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1119607 Nr: 18578-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TOMAZ DA SILVA, RENATO TOMAS DA SILVA, 

RICARDO TOMAS DA SILVA, VIVIANE OLIVEIRA ZEFERINO TOMAS, 

MARILDA GOMES BEZERRA TOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEDENIR TOMAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE AP MENDES PEREIRA - 

OAB:5019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1119607

Intime-se o Inventariante para providenciar:

a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias 

de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002;

b) – a partilha de bens entre os herdeiros, prestando informações 

atualizadas sobre o patrimônio e as dívidas deixadas pelo falecido.

c) – certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em 

nome do de cujus.

As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Após, dê – se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, volte os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1073490 Nr: 56871-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA REGINA VARGAS VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIO LEITE VIDAL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1073490

CASSIA REGINA VARGAS VIDAL devidamente qualificada nos autos 

ingressou em juízo com o presente pedido de INVENTÁRIO NEGATIVO pelo 

falecimento de MARIO LEITE VIDAL FILHO.

Carreou para os autos os documentos de fls. 19/28.

À fl. 29, decisão nomeando inventariante, determinando que apresentasse 

as primeiras e últimas declarações em 10 (dez) dias, bem como as 

certidões das Fazendas Públicas Estaduais.

Primeiras declarações prestadas as fls.30/31.

Certidões das Fazendas Públicas as fls. 19/21 e fls. 44/45.

Certidão da ANOREG as fls.47.

É o relato.

Decido.

Cuida – se de INVENTÁRIO NEGATIVO proposto por CASSIA REGINA 

VARGAS VIDAL devidamente qualificada nos autos pelo falecimento de 

MARIO LEITE VIDAL FILHO.

Vê que há a necessidade da prestação jurisdicional, pois, prestadas as 

declarações com a menção de ausência total de bens a partilhar, o feito 

se encerra com sentença de homologação do declarado pela 

inventariante, a qual, através de certidão, servirá de documento para 

instruir processo ou para qualquer outro fim legal.

 ANTE O EXPOSTO, pelo que dos autos constam, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido inicial, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive, para os fins dos artigos 1.489, II, 1.523, I e § único, do Código 

Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Carta de Sentença ou certidão 

equivalente e arquive-se, com as cautelas de estilos.

Publique-se; Registre-se; Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 14 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 878472 Nr: 15788-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA ANTONIA DA CRUZ VIANA, FLORIZETH 

ARCANGELO VIANA, HERACLITO TEODOMIRO VIANA FILHO, 

GONÇALINA VIANA NASCIMENTO, MARIO LINDO VIANNA, LINDAYDE 

GONÇALINA VIANA, JOÃO BENEDITO APARECIDO VIANNA, MARIA 

SIDENEYA VIANNA, ELZA DA GLORIA VIANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HERACLYTO TEODOMIRO 

VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 52.

Determino que a inventariante apresente comprovante do valor atualizado 

dos precatórios e a partilha do referido valor entre os herdeiros.

Após, volte os autos conclusos.

Cumpra - se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1058397 Nr: 50216-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF, JFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MARCIA CANDIDO 

PAIM - OAB:47232

 Vistos, etc.

 Autos n.º 1058397

Intime-se a parte Autora, para apresentar certidão de óbito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo, diante da existência de 

vício de legitimidade passiva.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 820077 Nr: 26314-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:, UNIC - 

UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos nº 820077

Diante das considerações apontadas pela Defensoria Pública (fls. 99/99 – 

verso), determino seja certificado o transcurso do prazo do edital de fls. 

91.

Levando-se em consideração a certidão de fls. 93, e havendo qualquer 

irregularidade na publicação do edital, determino seja realizadas as 

diligências necessárias para o cumprimento fiel da determinação de fls. 

89, segundo parágrafo, referente a citação por edital da requerida.

Após o transcurso do prazo do edital, cumpra-se a decisão de fls. 94, 

primeiro parágrafo, a fim de que a Defensoria Pública apresente defesa 

como Curador Especial.

 Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 868730 Nr: 8544-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES, 

HILTON MARQUES SANCHES, MARGARIDA FRANCISCO MARQUES 

SANCHES, ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES, ALEXANDRE FIGUEIREDO 

SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DEVALMIR SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 868730

Tendo em vista que já transitou em julgado a sentença, conforme certidão 

de fl. 189, e já foram expedidos os alvarás e formal de partilha, determino 

o arquivamento dos autos com as anotações de praxe.

Cumpra – se.

Cuiabá, 14 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 166597 Nr: 16294-85.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 12.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 166597

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 349, determino o 

retorno dos autos ao arquivo com as anotações de praxe.

Cumpra – se.

Cuiabá, 14 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 837525 Nr: 42324-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVBG, MAABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE G. F. BALDUINO - 

OAB:13.587/MT, DAYSE G. FERNANDES BALDUINO - OAB:13.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 837525

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 355662 Nr: 26119-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISLENE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO HENRIQUE DOS SANTOS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO 

MONTEIRO FERREIRA - OAB:4507/MT, OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 Vistos, etc.

 Código: 355662

Intime-se o Inventariante para providenciar:
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a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias 

de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002;

b) – a partilha de bens entre os herdeiros, prestando informações 

atualizadas sobre o patrimônio e as dívidas deixadas pelo falecido.

As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Após, dê – se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, volte os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 842767 Nr: 46776-98.2013.811.0041

 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: ISABEL CRISTINA DA SILVA MONTANIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALTAMIR JOSE DE SOUZA 

SILVA, CINDY PEREIRA LEITE, KARINE BARBOSA LIMA SILVA, ANTONIO 

AUGUSTO ORTOLAN SILVA, L. C. M. S., A. J. S. S. J.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalbro Monge Alcantara da 

Silva - OAB:OAB/MT 20.513/O

 Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, ACOLHO o pedido da 

parte autora por sentença (art. 487, I do NCPC) a fim de RECONHECER A 

UNIÃO ESTÁVEL entre a Autora: ISABEL CRISTINA DA SILVA MONTANIA 

e o de cujus: ALTAMIR JOSÉ DE SOUZA SILVA pelo período de meados 

de 1.996 a 20.12.2012, data do óbito. (fls. 15), com fundamento no artigo 

1º da Lei n.º 9.278/96 e artigo 226,§3º da Constituição Federal, para todos 

os jurídicos e legais efeitos.Estendo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita aos Requeridos.Diante do disposto no art. 85 do C.P.C., condeno 

os Requeridos ao pagamento de custas, casos existam, e verba honorária 

no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Contudo, 

por conta dos benefícios da assistência judiciária estendida a eles, a 

obrigação ficará suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do 

art. 98 , § 3.º do C.P.C.Cientifique – se o Ministério Público.Intimem-se as 

partes.Transitado em julgado, certifique-se e, posteriormente, remetam-se 

o s  a u t o s  a o  a r q u i v o ,  o b s e r v a n d o  a s  c a u t e l a s 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 18 de junho de 2.018.Luis Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1190968 Nr: 1702-79.2017.811.0041

 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: FP, SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFR, JAIFR, JPIFR, LLE

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

- OAB:11655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Código: 1190968

Determino a citação dos requeridos para que querendo contestem a 

presente ação, no prazo legal, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Após, dê – se vista ao represententa do ministério Público para 

manifestação.

Por fim, volte os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 418271 Nr: 5172-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS, DPDS, MNDS, MAPNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Código: 418271MARIA NEUSA DOS SANTOS, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou em juízo com o presente pedido de 

INVENTÁRIO dos bens deixados por SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO 

(falecida dia 04/07/2008, certidão de fl. 23), alega que a de cujus deixou 

bens e herdeiros.Juntou documentos (às fls.13/30).Termo de inventariante 

à fl. 58.Comprovante de isenção do ITCMD, fls. 77/79.O representante do 

Ministério Público manofestou pela expedição do formal de partilha (fls. 

84/85).Carreou aos autos as certidões negativas da “de cujus” perante a 

Fazenda Pública Federal (fl. 27), Estadual (fl.61) e Municipal (fl. 29). 

ANOREG, fl. 88.Plano de partilha juntado à fl. 90.É o relatório.Decido.Cuida 

– se de inventário formulado por MARIA NEUSA DOS SANTOS, 

devidamente qualificada nos autos, dos bens deixados por SUELI PEREIRA 

DO NASCIMENTO (falecida dia 04/07/2008, certidão de fl. 23).Verifica-se 

que, na presente ação de inventário, foram cumpridas todas as 

formalidades legais.Nomeado inventariante, cumpriu as determinações 

judiciais, certidões negativas de débito fiscal do falecido, Fazendas 

Públicas Federal (fl. 27), Estadual (fl.61) e Municipal (fl. 29). ANOREG, fl. 

88.Comprovante de isenção do ITCMD, fls. 77/79.Desta forma, não há 

ôbice para a homologação da partilha de fl. 90.Em face do exposto e por 

mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do CPC e 

observando a manifestação do representante do Ministério Público de fls. 

84/85, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, o arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de SUELI 

PEREIRA DO NASCIMENTO (falecida dia 04/07/2008, certidão de fl. 23), na 

forma descrita, por meio do esboço de fl.90, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erros ou omissões e 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros eventualmente 

prejudicados.Transitada em julgado, expeça-se o formal de 

partilha.Adotadas tais providências, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 913062 Nr: 38903-13.2014.811.0041

 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: ALFLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:OAB/MT 

1581, ELIANE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, ROBERTO 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 Vistos, etc.

Autos nº 913062

DO PEDIDO DA PARTE REQUERIDA

O requerido pugna pela imediata expedição de ofício ao Cartório de 

Protesto da Capital, para que proceda com a baixa imediata das custas 

judiciais finais. (fls. 1.371)

Antes de apreciar o mencionado pedido convém fazer alguns 

esclarecimentos quanto a origem do protesto.

Na Sentença proferida às fls. 1.251 houve a homologação do acordo 

realizado durante a realização de audiência de conciliação/mediação (fls. 

1.227/1.231), ficando estabelecido que “As partes arcarão cada qual com 

os honorários dos seus respectivos patronos e as custas, serão 

partilhadas e pagas nos autos. (...)”.

 Na certidão referente ao Cálculo de Custas (fls. 1.330) a responsável 

pela Central de Arrecadação e Arquivamento registrou que:

i) Foi atualizado o valor atribuído à causa, passando para o valor de R$ 

1.227.386,06 (um milhão duzentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta e 

seis reais e seis centavos);
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ii) O valor a ser pago pela parte Requerente perfaz o valor de R$ 7.968,49 

(sete mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos): 

Taxa Judiciária, no valor de R$ 3.943,47 (três mil novecentos e quarenta e 

três reais e quarenta e sete centavos); Custa, no valor de R$ 4.025,02 

(quatro mil vinte e cinco reais e dois centavos);

iii) O valor a ser pago pela parte Requerida perfaz o valor de R$ 7.968,49 

(sete mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos): 

Taxa Judiciária, no valor de R$ 3.943,47 (três mil novecentos e quarenta e 

três reais e quarenta e sete centavos); Custa, no valor de R$ 4.025,02 

(quatro mil vinte e cinco reais e dois centavos);

A fim de intimar as partes para o devido recolhimento das custas e taxa, 

fora confeccionada certidão, mas com relação ao valor referente a taxa a 

ser paga pelo requerido houve erro material, pois ao invés de constar o 

valor de R$ 3.943,47 (três mil novecentos e quarenta e três reais e 

quarenta e sete centavos), constou o valor de R$ 64,33. (sessenta e 

quatro reais e trinta e três centavos)

O Requerido recolheu o valor a título de taxa constante na certidão de fls. 

1.332 e não o valor constante às fls. 1.330, conforme se verifica às fls. 

1.336.

A Central de Arrecadação e Arquivamento certificou que (...) para os 

devidos fins que o requerido (a) realizou o pagamento de uma parte das 

custas processuais através da guia de nº 42152, com o comprovante de 

pagamento”. (fls. 1.338)

A Autora recolheu o valor constante na às fls. 1.330, conforme 

comprovante acostado às fls. 1.340/1.341, e certificado às fls. 1.343.

Às fls. 1.344 transcorreu o prazo para que a parte Requerida 

comprovasse o pagamento integral das despesas processuais. (fls. 

1.344)

Na certidão de fls. 1.345 consta que “(...) a custa processual encontra-se 

devidamente averbada em nome da parte requerida, cujo valor 

encontra-se na folha 1.331”, conforme Certidão de Débito de Dívida Ativa 

– C.D.A. (fls. 1.346)

Nos Cálculos de Custas acostados às fls. 1.347 consta que o valor a ser 

pago pelo requerido perfaz o valor de R$ 3.900,86 (três mil e novecentos 

reais e oitenta e seis centavos). (19.12.2017)

Nos Cálculos de Custas acostados às fls. 1.349 consta que o valor a ser 

pago pelo requerido perfaz o valor de R$ 3.911,16 (três mil e novecentos 

e onze reais e dezesseis centavos). (16.01.2018)

Certidão de Débito para Taxa Judiciária – CDTJ em nome de Leonardo da 

Silva Cruz, às fls. 1.350, cuja notificação do devedor para pagamento em 

16.11.2017 e data de transcurso do prazo para pagamento em 

18.11.2017; data do vencimento: 18.12.2017.

 Na petição de fls. 1.351 o Requerido afirma que seu nome foi levado a 

protesto de forma irregular, pois foi efetuado o pagamento cobrado nos 

autos. Ao final, requereu seja expedido ofício ao Cartório de Protesto e 

Títulos de Cuiabá (4.º Ofício), para que promova a imediata liberação do 

Protesto sob o Protocolo n.º 9021857 em seu nome; a remessa dos autos 

à Central de Arrecadação do Cartório Distribuidor do Fórum de Cuiabá com 

determinação expressa de baixa na guia de cálculo de fls. 1.342; a 

devolução pelo Cartório Distribuidor dos valores de R$ 105,09 (cento e 

cinco reais e nove centavos) ao Requerido e o valor de R$ 3.984,25 (três 

mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) à Autora. 

Com a petição veio documento. (fls. 1.354)

Às fls. 1.356 o requerido Leonardo da Silva Cruz requereu a juntada de 

comprovante de pagamento no valor de R$ 3.911,16 (três mil novecentos 

e onze reais e dezesseis centavos), mediante a liberação imediata do 

Protesto n.º 9021857. Com a petição vieram documentos. (fls. 

1.357/1.358)

Na certidão de fls. 1.361 foi certificado que “(...) foram devidamente 

recolhido as custas remanescentes referente a guia de taxa, conforme 

guia n 65836, portanto foi comunicado ao DCA/TJ, através do ofício 

21-2018-CAA, para que procedam a baixa do protesto em nome da parte”.

 Pedido do Requerido para que seja expedido ofício ao Cartório de Protesto 

da Capital para que promova a baixa imediata das custas judiciais finais, 

sob registro 13625 de 19.02.2018, no valor de R$ 3.911,16.

 Certidão do Senhor Gestor esclarecendo/certificando (fls. 1.374) que:

Certifico que em diligência junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá (Cartório 

de Protestos), na pessoa da senhora Silvana, foi nos informado que o 

Tribunal de Justiça já informou, em 27-2-2018, ao referido Cartório o 

pagamento do valor retro mencionado de R$ 3.911,16. Todavia, o Cartório 

informa que a parte não recolheu a taxa para baixo dos serviços de 

protesto que hoje está em R$ 333,37. O cartório ainda nos informou que, 

mesmo que o senhor Leonardo pague as taxas, o nome dele ainda 

permanecerá com restrições por conta de UM PROTESTO REALIZADO 

PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SEU NOME E CPF.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que o débito que originou o protesto no 

nome do Senhor Leonardo da Silva Cruz foi pago, tanto que a Gestora 

Administrativa da Central de Arrecadação e Arquivamento enviou ofício 

(n.º 21-2018-CAA) ao D.C.A./T.J., para que procedam com a baixa do 

protesto em seu nome.

Entretanto, o pedido de fls. 1.371 escapa à competência do Poder 

Judiciário. Isso porque, conforme certidão de fls. 1.374, a baixa do 

protesto está pendente do pagamento de R$ 333,37 (trezentos e trinta e 

três reais e trinta e sete centavos), referentes à taxa do próprio 4.º 

Serviço Notarial de Cuiabá (Cartório de Protestos).

Ademais, é imperioso ressaltar que o Requerido não é beneficiário da 

assistência judiciária.

Assim sendo, indefiro o pedido de fls. 1.371, devendo o Requerido efetuar 

o pagamento de R$ 333,37 (trezentos e trinta e três reais e trinta e sete 

centavos), referentes à taxa do próprio 4.º Serviço Notarial de Cuiabá 

(Cartório de Protestos), para que seja procedida a baixa do protesto.

 DO PEDIDO DA PARTE AUTORA

A parte Autora requer seja expedido novo formal de partilha, uma vez que 

o número da matrícula do imóvel Edifício Saint Mikhael, situado na Avenida 

Miguel Sutil, n.º 9.855, Bairro Duque de Caxias, Apartamento n.º 1.901, 19º 

Pavimento está com matrícula errada, tanto no Termo de Mediação, quanto 

no Formal de Partilha. (fls. 1.368/1.368 – verso)

Verifico a existência de erro material contido na matrícula do imóvel 

descrito acima, pois o referido bem está inscrito na matrícula n.º 81.541.

Desse modo, defiro o pedido de fls. 1.368/1.368 – verso e determino seja 

expedido novo Formal de Partilha, possibilitando a efetivação do acordo 

realizado durante a Audiência de Conciliação/Mediação (fls. 1.227/1.231), 

mediante a transferência do Apartamento n.º 1.901, Matrícula n.º 81.541, 

19º Pavimento, do Edifício Saint Mikhael, situado na Avenida Miguel Sutil, 

n.º 9.855, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá – MT, e do Terreno situado na 

Quadra 31, Lote 19, Matrícula n.º 87.960 (fls. 1.213) no Condomínio Florais 

dos Lagos, Cuiabá – MT, para a Autora.

 Após o cumprimento das deliberações realizadas, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1055072 Nr: 48800-31.2015.811.0041

 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: LGDSR, WODSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLVJ, ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Unijuris - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - OAB:

 Vistos, etc.

Autos nº 1055072

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 06/09/2018 às 

16h30m.

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 953181 Nr: 1620-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYDSS, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS, JDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSIANE RODRIGUES MACEDO 

- OAB:OABMT 15420

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, ACOLHO o pedido da Autora 

da presente Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulatória de 

Registro Civil c/c Alimentos (art. 487, I, do NCPC), extinguindo-a com 

resolução do mérito, para DECLARAR a paternidade biológica do Senhor: 

MARCOS ANTONIO DA SILVA em relação ao menor: MAGNO YAGO DOS 

SANTOS SIQUEIRA, bem como a ausência de paternidade biológica do 

Senhor: JAIR DE SIQUEIRA em relação ao Autor.Expeça-se, 

imediatamente, o necessário à averbação da sentença à margem da 

Certidão de Nascimento inscrita na matrícula n.º 0637500155 2013 100698 

169 0322489 04, no 3º Serviço de Registro Civil de Cuiabá - Mato Grosso, 

situado na Rua Barão de Melgaço, n.º 3758, CEP 78005 – 300 (fls. 17), a 

fim de proceder a exclusão do nome do pai registral e dos avós paternos, 

com a consequente INCLUSÃO do Senhor MARCOS ANTONIO DA SILVA, 

como pai, e do Senhor PETRONILIO JOSE DA SILVA e da Senhora MARIA 

JOSE DE ARRUDA, como avós paternos (fls. 51); passando o menor a se 

chamar: MAGNO YAGO DOS SANTO SILVA. (fls. 09 – verso, item “d”) 

Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se as partes.Isento de custas e 

verba honorária, pois concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita às partes.Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos, observando as cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá – MT, 18 de 

junho de 2.018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1050419 Nr: 46606-58.2015.811.0041

 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: MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC UNIJURIS - 

OAB:UNIC/PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1050419

A presente Ação fora ajuizada em 02.10.2015 (fls. 04 – verso), e até o 

presente ano (2018) o requerido não foi citado/intimado, conforme se 

verifica na certidão de fls. 42.

Ressalta-se que na petição inicial a parte autora informa que o Requerido 

está em local incerto e não sabido, sendo esse o motivo de ter sido 

realizada pesquisa INFOSEG (fls. 35); entretanto, como mencionado no 

parágrafo anterior, mesmo assim não foi possível localizar o Requerido.

Assim sendo, conclui-se que o Requerido apesar de ser conhecido 

encontra-se em local incerto nos termos do art. 256, § 3º do Novo Código 

de Processo Civil.

 Por consequência, determino a citação do Requerido via edital, no prazo 

de 20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da Universidade de Cuiabá – UNIJURIS como curador especial do 

Requerido.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902939 Nr: 32023-05.2014.811.0041

 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: MPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade de Cuiabá - UNIJURIS - OAB:

 Vistos, etc.

Autos nº 902939

Visando solucionar o litígio de forma mais célere, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 06/09/2018 às 17h00m.

Intimem-se as partes, por meio de seus representantes legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090424 Nr: 6301-95.2016.811.0041

 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: LOURDES VANILDE COMINATTO DE ANDRADE, MARIA 

EVANGELISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA APARECIDA 

MAGALHÃES FANAIA - OAB:10.439-MT, REGINA CELI SILVA PEREIRA 

- OAB:6589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação dos patronos do inventariante e 

herdeiras, doutores MÔNICA APARECIDA MAGALHÃES FANAIA, CARLA 

MARIA COSTA BOTELHO, JOÃO BATISTA DE MENEZES, VLADIMIR 

MARCIO YULE TORRES, JUAREZ PAULO SECCHI, MARCELO BARROS 

LOPES, para se manifestarem nos autos, em 10 dias, e informarem se 

concordam ou não com o pedido de habilitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1168428 Nr: 39491-49.2016.811.0041

 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: IJDO, JOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ALVES PEREIRA - 

OAB:15349, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1168428

 Defiro requerimento de fls. 58/59, tendo em vista que o autor Sr. Isaias 

Jose de Oliveira veio a óbito, conforme certidão de fl. 60, intime – se a 

herdeira Janete Isamê Oliveira Nascimento no endereço de fl. 58 para 

tomar as providencias necessárias no presente feito, regularizando o polo 

ativo da presente ação.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 799765 Nr: 6193-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS, JOSÉ 

ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS, LUCIANA LUCAS EVANGELISTA, 

SUELI BELOTTO, FANY PACOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID PAVÃO BARCELLOS - 

OAB:OAB/SP 94.498, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:11655/MT, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 799765

Tendo em vista a Ação Ordinária de Nulidade de Testamento, Partilha e 
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outros atos jurídicos em apenso (código 1190968), determino a suspensão 

desses autos até o julgamento do referido processo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1141540 Nr: 28096-60.2016.811.0041

 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: MLCV, CLCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1141540

Reitere-se o Ofício de fls. 82.

Proceda-se estudo psicossocial no prazo de 30 (trinta) dias.

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 06/09/2018, às 15:00 horas, em razão do disposto no parágrafo 

único do art. 695 do Novo Código de Processo Civil .

Intimem-se as partes, cientificando a representante legal da menor para 

comparecer à audiência acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio deposito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do feito, e do requerido em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240711 Nr: 9323-16.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSA, PZS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDA

 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: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANETE DIAS 

PIZARRO, para devolução dos autos nº 9323-16.2006.811.0041, Protocolo 

240711, 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.: 934336 Nr: 51607-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDSE, JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIZA RIVAROLA 

ROCHA, para devolução dos autos nº 51607-58.2014.811.0041, Protocolo 

934336, 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.: 1059809 Nr: 50949-97.2015.811.0041

 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: SPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGSE, RCSS, JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ-UFMT - OAB:6274, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:OABMS5896

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIZA RIVAROLA 

ROCHA, para devolução dos autos nº 50949-97.2015.811.0041, Protocolo 

1059809, 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): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1118406 Nr: 18079-62.2016.811.0041

 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: CARLOS DE BARROS RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ISABEL BARROS MACIEL, 

HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE, NILZA MARIA BARROS MACIEL 

CORRÊA, SERGIO ADIB HAGGE, TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO, 

CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL, FELICIO CARLOS LEMOS DO 

SANTOS, ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS, FAZENDA 

PUBLICA - ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DE BARROS RODRIGUES 

LEITE - OAB:949/MS, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO 

ESPOSITO - OAB:4.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENNA FERNANDES GODOY 

- OAB:18892/O

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR O 

INVENTARIANTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA QUE PROCEDA O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REFERENTE AS CITAÇÕES DOS 

HERDEIROS, BEM COMO A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032111-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE EDILAMAR CAPITULA (REQUERENTE)

SERGIO MAURICIO CAPITULA (REQUERENTE)

SUELI SOLANGE CAPITULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CAPITULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032111-21.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SALETE EDILAMAR 

CAPITULA, SERGIO MAURICIO CAPITULA, SUELI SOLANGE CAPITULA 

REQUERIDO: ANTÔNIO CAPITULA Vistos, etc. SALETE EDILAMAR 

CAPITULA, SERGIO MAURICIO CAPITULA e ASTELITA BUENO DA SILVA 

CAPITULA, SUELI SOLANGE CAPITULA e DULCE ROSSANA CAPITULA 

devidamente qualificados nos autos, ingressou em juízo com o presente 

ARROLAMENTO SUMÁRIO, dos bens deixados por ANTÔNIO CAPITULA 

falecido em 18/08/2017. Comprovante de declaração de isenção de 

valores do ITCMD, Id 13257287. Certidões ANOREG, Id 10310785. Carreou 

aos autos as certidões negativas do “de cujus” perante a Fazenda Pública 

Federal (Id 13257318), Estadual/MT (Id13257343) e certidão Municipal (Id. 

10310947 ). É o relatório. Decido. Cuida – de abertura de inventário 

proposto por SALETE EDILAMAR CAPITULA, SERGIO MAURICIO CAPITULA 

e ASTELITA BUENO DA SILVA CAPITULA, SUELI SOLANGE CAPITULA e 

DULCE ROSSANA CAPITULA dos bens deixados por ANTÔNIO CAPITULA 
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falecido em 18/08/2017. Verifica-se que, na presente ação foram 

cumpridas todas as formalidades legais. As partes apresentaram o plano 

de partilha amigável. O inventariante cumpriu as determinações judiciais, 

anexou certidões negativas da “de cujus” da perante a Fazenda Pública 

Federal (Id 13257318), Estadual/MT (Id13257343) e certidão Municipal (Id. 

10310947 ). Comprovante de declaração de isenção de valores do ITCMD, 

Id 13257287. Certidões ANOREG, Id 10310785. No caso dos autos, as 

provas documentais acostadas comprovam o título de herdeiros, 

cessionário e os bens do espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 

do CPC. Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, 

nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância 

dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao 

pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em 

julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha 

amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito 

particular, homologado pelo juiz. Novo código civil “Partilha amigável. Se os 

herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível 

será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, 

por termo nos autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em 

qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por todos 

os interessados ou por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 

606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 

98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta 

forma, não há ôbice para a homologação do presente feito. Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de ANTÔNIO 

CAPITULA falecido em 18/08/2017, na forma descrita, por meio do esboço 

de Id. 10310744, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

prejudicados. Após, transitada em julgado, expeça-se formal de partilha e 

alvará para transferência do bem móvel. Adotadas tais providências, 

promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013311-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. (REQUERENTE)

E. R. S. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. G. D. S. (REQUERIDO)

 

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 teor da certidão de ID 

13729619, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de junho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1293080 Nr: 5853-54.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, PVSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:14916-B

 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, 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.: 1294257 Nr: 6290-95.2018.811.0041

 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: JOÃO CASSIANO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAVAGLIA TEIXEIRA & CIA LTDA, ESPOLIO DE 

EUVALDO RAVAGLIA TEIXEIRA, EUVALDO SEGUNDO RAVAGLIA 

TEIXEIRA, SONIA REGINA CALCANHOTO, WILLIAN HORLANDO 

RAVAGLIA TEIXEIRA, ROSA MARIA DOS SANTOS, GIOVANA TEIXEIRA 

ABESS, PATRÍCIA CABRERA RAVAGLIA, EDNO VINICYUS RAVAGLIA 

TEIXEIRA, EUVALDO RAVAGLIA TEIXEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA - OAB:15863, Stella aparecida da Fonseca 

Zeferino da Silva - OAB:5.458-B, STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, ILVÂNIO MARTINS - OAB:12.301-A/MT, ILVANIO 

MARTINS - OAB:12301-A, JUAREZ ALVES DE ARAUJO - 

OAB:187593/SP, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, 

ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

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

em vista o teor da certidão de fl. 16, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851743 Nr: 54663-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRCM, MJCM, RADC, JPCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO HARRY 

MAGALHAES, para devolução dos autos nº 54663-36.2013.811.0041, 

Protocolo 851743, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009611-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC. Sem honorários e 

custas. Expeça-se alvará da monta depositada na espécie, em favor do 

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, CNPJ: 03.507.415/0001-44 UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA: 21601, CONTA BANCÁRIA: 1010100-4, AGÊNCIA: 
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3834-2, BANCO DO BRASIL S.A (ID. 13146996). Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034580-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CAPISTRANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando os novos elementos trazidos pelo petitório de ID. 13415144, 

determino que a parte autora, comprove sua impossibilidade de custear o 

tratamento em voga[1], acostando aos autos documentos como 

declaração de imposto de renda, entre outros. No mais, intime-se o 

requerido, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar sobre o 

pleito retro. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. " 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003027-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos, etc. Intime-se a 

LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA, para proceder no prazo de 

05 (cinco) dias a devolução da monta restante do tratamento em voga, 

devidamente atualizada. Após, expeça-se competente alvará dos valores 

depositados neste feito em favor do Estado de Mato Grosso. Sem prejuízo 

das providências supra, dê-se vistas ao Ministério Público. Intime-se." 

Observe que os valores deverão ser atualizados e depositados 

judicialmente via boleto a ser emitido no site do Tribunal de Justiça de MT, 

link: http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1027788-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FILOGONIO CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO)

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027788-70.2017.8.11.0041. AUTOR: ANTONIO FILOGONIO CORREA DA 

COSTA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Intime-se o advogado SERGENON COELHO FERREIRA, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprove a comunicação da renuncia ao seu cliente, 

nos termos do art. 112 do CPC[1]. No mais, colha-se o parecer ministerial, 

vindo-me, em seguida, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao 

mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que 

comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003474-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação e o 

pedido, determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal 

aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001346-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUSA BARBOSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Intime-se a LACIC – 

LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

DO CENTRO OESTE LTDA, para proceder no prazo de 05 (cinco) dias a 

devolução da monta restante do tratamento em voga, devidamente 

atualizado" Observe que os valores deverão ser atualizados e 

depositados judicialmente via boleto a ser emitido no site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d e  M T ,  l i n k : 

ht tp: / /s iscondj . t jmt. jus.br/s iscondj- t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do 

OBSERVAÇÃO: O 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: 0502458-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Por essas 

considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Transitada em julgado, 
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arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. " OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030796-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Ante ao exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade de justiça. No mais, intime-se novamente o 

requerido para depositar o valor referente aos honorários periciais, após 

expeça-se o competente alvará. Após, transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035279-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (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: 1020060-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AQUILA BORGES DE LIMA OAB - MT0020718A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020060-12.2016.8.11.0041. IMPETRANTE: MADEREIRA FLOR DE CEDRO 

LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SEFAZ/MT, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC). Intimem-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: 1019700-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ALFREDO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Ante ao exposto, 

RECONHEÇO a existência de coisa julgada e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, 

do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da gratuidade da 

justiça (ID. 8268063 - Pág. 2). Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo. P.I.C. " OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015964-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES PARABA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "ISTO POSTO, e com 

espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimado o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028203-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILON RODRIGO OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. No mais, 

tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Cite-se para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos, bem como, para que manifeste se há interesse na realização da 

Audiência de Conciliação (art. 334 do CPC). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. " OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005781-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES MIGUEL OAB - GO31282 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020493-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CAMPOS BORGES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006824-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007571-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VIEGAS FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1172627 Nr: 41135-27.2016.811.0041

 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: KATINAYANE JAINEW DA SILVA ZOLIN, VILMA 

APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1172627 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 54).

O ente Municipal, embora citado dos termos da presente demanda, deixou 

de oferecer contestação no prazo legal, conforme se depreende da 

certidão de fl. 49.

Instado a se manifestar a Fazenda Pública Estadual concordou com o 

pleito de desistência (fl. 55).

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 54, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 445748 Nr: 20285-59.2010.811.0041

 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: VILSON RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 445748 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante ao decurso de prazo para apresentação de embargos (fl. 112), 

HOMOLOGO os cálculos constantes de fl. 107 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, 20 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851099 Nr: 54086-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO-PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA - 

Proc. Mun. - OAB:

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação 

de tutela e, condenar os requeridos ao cumprimento da obrigação 

constitucional no sentido de que o requerente obtenha a realização do 

tratamento médico vindicado na inicial, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.Deixo de condenar os demandados ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem 
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honorários. Após, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920693 Nr: 43864-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANDA, JOELMA MARTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROM DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 Autos n.º 920693 – Procedimento ordinário

 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.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 925555 Nr: 46871-94.2014.811.0041

 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: MARIA CECÍLIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC . 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 ).Por fim, nos termos do artigo 

373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir a 

perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Desta 

forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional 

de Justiça, FIXO em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os honorários 

periciais, que serão, desde já, antecipados pelo INSS, com fulcro no artigo 

8°, §2°, da Lei 8.620/93.Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

l e v a n t a d o  p e l o  p e r i t o ,  a p ó s  a  e n t r e g a  d o  l a u d o 

judicial.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 741673 Nr: 38512-63.2011.811.0041

 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: ELY FUNK ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Autos n.º 741673 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório de fl. 72, determino a intimação pessoal da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento da 

tutela de urgência concedida na espécie.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868020 Nr: 7966-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELANIA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 868020 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial retro. Para tanto, determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento da 

tutela de urgência concedida na espécie.

Com a resposta, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1034884 Nr: 39047-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI DAMARIS ARAÚJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508, PATRICIA DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:OAB/MT 14.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para no 

prazo de 30 dias, apresentar pareceres ou documentos elucidativos 

conforme despacho de fls. 175.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 769749 Nr: 22734-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 769749 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a prestação de contas acostada à fl. 275v, AUTORIZO o 

levantamento do montante depositado na espécie em prol da empresa 

fornecedora do medicamento, mediante a expedição do competente 

alvará.

Após, dê-se vista ao requerido, para, querendo, manifeste-se quanto à 
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prestação de contas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 860615 Nr: 2217-22.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALMARA GERALDINI FERNANDES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução e por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, e diante da anuência das partes 

(fls. 34 e 35), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria do 

juízo à fl. 32.Condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG.Junte-se cópia desta 

sentença nos autos executivos apenso.Após o trânsito em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se.P. I. C. Cuiabá/MT, 20 de junho de 

2018.Jorge Iafelice dos SantosJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 818450 Nr: 24790-88.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOEL CASTRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246MT

 Autos n.º 818450 – Embargos à Execução

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos à Execução propostos pela Fazenda Pública 

Estadual em face da execução fundada em título judicial.

A controvérsia da demanda reside apenas em relação ao “quantum 

debeatur”. Assim, para o seu deslinde, entendo necessária a elaboração 

de cálculos para dirimir a controvérsia.

Posto isto, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização 

do montante devido a partir da atualização acostada à fl. 44 dos autos 

executivos apensos, mediante a utilização dos parâmetros fixados na 

sentença e no acordão de fls. 13/27 dos autos Cód. 744428, mediante 

desconto dos valores pagos (fls. 11, 18 e 24).

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 813184 Nr: 19664-57.2013.811.0041

 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: LEONILDA JUSVIAK

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar o requerido ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de que seja fornecido regularmente a requerente a medição 

prescrita na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar o demandado ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem 

honorários. Após, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1276890 Nr: 804-32.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ROGERIO 

RODRIGUES DE MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao juízo deprecante, remetendo cópia da certidão negativa de 

intimação da testemunha, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

resposta. Acaso transcorrido tal prazo in albis, certifique-se e devolva-se 

mediante as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1292859 Nr: 5814-57.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, MDFAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI MADEIRA COSTA - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao juízo deprecante, remetendo cópia da certidão negativa de 

intimação da testemunha, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

resposta. Acaso transcorrido tal prazo in albis, certifique-se e devolva-se 

mediante as cautelas de estilo. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 772689 Nr: 25804-44.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA PEREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CRISTALDO DA SILVA - 

OAB:13.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto, com fulcro art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial, com resolução de mérito, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento do benefício de pensão por morte em favor de 

MARIA MARGARIDA PEREIRA DE MOURA, no valor legal, a contar da data 

do ingresso do pedido administrativo, com a incidência dos índices da 

seguinte forma:1)No que tange à correção monetária, conforme a decisão 

proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, 

será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde esta data;2)Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 1 1.960/09.Condeno a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 
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reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.I.C. Cuiabá/MT, 20 

de junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 751383 Nr: 3133-27.2012.811.0041

 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: IVONE ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COÊLHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestarem sobre as 

informações complementares prestadas pelo perito às fls.145, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 869698 Nr: 9332-94.2014.811.0041

 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: ADEMILSON DONIZETE GAZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

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

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, nos termos do artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova 

cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Desta forma, com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, FIXO em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) os honorários periciais, que serão, 

desde já, antecipados pelo INSS, com fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 

8.620/93.Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser levantado pelo 

perito, após a entrega do laudo judicial.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1297247 Nr: 7617-75.2018.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1274878 Nr: 29366-85.2017.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES CULTURAIS DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e 

o arquivamento do presente feito (fl.73/74).

 Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pelo autor à fls.73/74, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

 Sem Custas processuais.

 Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

 P. I. C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 717158 Nr: 10928-21.2011.811.0041

 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: HIVONETT DE CARVALHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSITENCIA 

SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 717158 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida em Superior Instância (fls. 226/227), 

para aferição da alegada incapacidade laborativa nomeio como perito 

médico judicial o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

em seu consultório na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício work tower, 

9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 Ademais, DESIGNO para o dia 06.09.2018 às 12:40 horas a realização da 

perícia nas dependências do consultório do perito supramencionado, 

devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação 

para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.).

 Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como para 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II ).

 Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC .

 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 ).

Por fim, nos termos do artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova 

cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo.

 Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os 

honorários periciais, que serão, desde já, antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93.

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser levantado pelo perito, após a 

entrega do laudo judicial.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 QUESITOS DO JUÍZO

01 – O(a) Requerente é portador(a) de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo(a) 

Requerente?

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta 

“doença” sofrida pelo(a) Requerente?

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo(a) 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(a) Requerente, no desempenho de suas 

atividades laborais diárias?

06 – Atualmente qual o estado de saúde do(a) 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(a) 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 17 seja que a incapacidade foi 

considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa 

residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Cuiabá, 20 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.: 1295416 Nr: 6828-76.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a perfectibilização da oitiva da testemunha Pierre e a 

desistência probatória encimada, devolva-se a presente missiva, 

consignado as nossas homenagens. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1284143 Nr: 2979-96.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON MIRANDA GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO ANTONIO GOMES - 

OAB:272.165/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a perfectibilização do ato deprecado, devolva-se a 

presente missiva, consignado as nossas homenagens. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1178104 Nr: 43193-03.2016.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) WILLIAN KHALIL, OAB/MT 6.487, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 222563 Nr: 30554-36.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA DE CARVALHO BRAZ, MAGDA DE CARVALHO 

BRAZ, GCB, MCB, RCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/O, JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - 

OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Procedo a intimação da parte autora quanto ao despacho de fls. 263: 

"Vistos em Correição. Intime-se a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812827 Nr: 19316-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCINI CORREA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 19316-39.2013.811.0041, 

Protocolo 812827, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002555-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CATARINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO ZONA 03 

JUSTIÇA GRATUITA Dados do Processo:  Processo : 

1002555-37.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 
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ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 20.000,00; REQUERENTE: BENEDITO 

CATARINO DA SILVA ENDEREÇO: SAO DOMINGOS, 234, JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-640 REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS FINALIDADE: INTIMAR O 

REQUERENTE, para comparecer no dia 21/08/2018 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 NCPC. DECISÃO: 

"Vistos, etc. Designo o dia 21/08/2018 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 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." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Expedido por Ordem do MM. Juiz AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Cuiabá, 21 de junho de 2018 SEDE DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006178-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDO SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO ZONA 06 

JUSTIÇA GRATUITA Dados do Processo:  Processo : 

1006178-12.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) Valor 

causa: 0,00; REQUERENTE: ERMELINDO SANTOS DO NASCIMENTO 

ENDEREÇO: RUA SAPEZAL, QD 21, CASA 10, DR. FABIO, CUIABÁ/MCEP: 

78052-025 REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS FINALIDADE: INTIMAR O REQUERENTE, para comparecer no dia 

21/08/2018 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 NCPC. DECISÃO: "Vistos, etc. Designo o dia 21/08/2018 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 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." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Expedido por Ordem do MM. Juiz AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Cuiabá, 21 de junho de 2018 SEDE DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008288-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIA VEXEL FONTES OAB - MT18886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006739-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES MACAUBAS CAMPOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação da autora ao ID. 13591689 

dando conta que de fato, pela dosagem do medicamento TAXOL 

(PACLITAXEL), o orçamento da fornecedora ONCOMED – Tratamento 

Multidisciplinar do Câncer é o menor dentre os apresentados, INTIME-SE a 

mesma para que cumpra imediatamente a determinação judicial de ID. 

13237768 , qual seja, providenciar o tratamento quimioterápico a base do 

fármaco TAXOL nas dosagens e quantidades indicadas na prescrição 

médica e assegure a continuidade do tratamento necessário para 

preservar a saúde e a vida da autora, apresentando a correspondente 

nota fiscal com a devida especificação, demonstrando de forma analítica o 

valor e os insumos fornecidos, para posterior expedição de alvará a ser 

transferido para conta bancária de sua titularidade. Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009196-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA INES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037872-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BELLOTE PAGLIUCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1020138-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDEMAX PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Manoel Santana Morais Nascimento (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006750-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT0016115A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010920-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA LOURENCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033595-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIA BARBOSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMYLLA KAROLLINA DE OLIVEIRA E NASCIMENTO OAB - MT23451/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004914-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA GARCIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029179-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010131-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE CREIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024539-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA SILVA OAB - SP299849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS - SEJUDH/MT (IMPETRADO)

PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017/SEGES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro QUILOMBO, 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: Processo n. 1024539-14.2017.8.11.0041 Vistos. Ciente do 

Agravo de Instrumento interposto pelo requerente, cuja cópia foi anexada 

por meio do petitório de ID 10655685. Todavia, mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. As informações foram 

prestadas em apartado, em cumprimento a solicitação enviada a este juízo 

por meio do Malote Digital 81120183326516. Vistas ao Ministério Público. 

Intimem-se as partes do deferimento do efeito suspensivo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017529-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARQUES SCHITTINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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, deixo para momento 

oportuno a análise de designação de audiência de conciliação. Citem-se 

os Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017532-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELISARDA LEITE ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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, deixo para momento 

oportuno a análise de designação de audiência de conciliação. Citem-se 

os Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025418-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que não foram juntados aos autos os comprovantes 

de recolhimento das custas do processo. Diante disso, o autor deverá 

fazê-lo no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. 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: 1001892-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRADOMIR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS OAB - MT12600/O (ADVOGADO)

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1001892-59.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº1590263, declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, I do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1015947-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA (REQUERENTE)

CLEBER JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO ROBERTO MARTINELLI (REQUERENTE)

CARLOS VITOR ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas 

ajuizada por ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA E OUTROS em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. O valor da causa deve corresponder ao 

proveito econômico perseguido pela parte. A atribuição de um valor, 

conforme previstos no art. 291 e seguintes, do CPC, é de suma 

importância para o recolhimento de custas e também para a fixação de 

competências. No caso vertente, a parte autora pretende a realização de 

prova antecipada pericial, para averiguar a existência de duas pontes, 

realizar registro fotográfico das mesmas e elaborar laudo sobre sua 

conservação, serviço que certamente é incompatível com o valor indicado 

na inicial. Para a produção de eventual prova pericial é necessário que os 

Requerentes indiquem os quesitos a serem respondidos pelo perito. 

Observa-se que os Requerentes não juntaram aos autos os seus 

documentos pessoais e comprovantes de endereço. Deste modo, nos 

termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto aos Requerentes emendarem a inicial para adequar o 

valor dado à causa, indicar os quesitos e juntar os documentos 

mencionados, 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: 1006816-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos, etc. Designo o dia 23/08/2018 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 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029004-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBSON SA TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)
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Vistos, etc. Designo o dia 22/08/2018 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 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 NCPC. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Seguem anexo os 

quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO QUESITOS DO JUÍZO 01 – 

O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas 

da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em 

caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem 

evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 

implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001039-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR LOPES JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "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. " OBSERVAÇÃO: O 

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: 1035674-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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: 1035689-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BAIAO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 406232 Nr: 38434-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA KEIKO FUJII AMARAL, HILDA SIQUEIRA DA 

SILVA, HILDEBERTA ELISA DA SILVA LEMES, HILDEGARD MULLER, 

HILDETE RODRIGUES DE SOUZA, HILDETE TAVARES ALCOFORADO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, HIRONALDA MARIA VITAL COSTA, HILMA MARIA PARREIRA 

JUNQUEIRA, HILTON BAHIENSE DA FONSECA, HISSAKO NAGASAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA 

FILHO - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB: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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1064193 Nr: 52813-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA ABIDO VALENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA BEATRIZ OLIVEIRA 

COELHO - OAB:OAB/MT 20200/0, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos etc.

Primeiramente, não é o caso de modificação do posicionamento deste 

Juízo, o qual foi formado diante da experiência com diversas demandas de 

saúde.

Ademais, no último petitório não restou claro se o medicamento já foi 
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entregue ou não. Pois a autora junta nota fiscal (a qual, em regra, só 

entregue juntamente com o produto), mas relata que a empresa está se 

negando a entregar o medicamento. Assim, que esclareça, no prazo de 5 

(cinco) dias, se o medicamento já foi entregue ou não, sob pena de 

responsabilidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 777732 Nr: 31101-32.2012.811.0041

 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: ALOCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Fica o(a) Advogado(a) TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA, OAB/MT 

8.524, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 994276 Nr: 20680-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO INSTITUTO CUIABANO DE ENSINO 

E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY ANDRADE CUEBAS - 

OAB:5211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) ROOSELENY LEITE DE ANDRADE, OAB/MT 5.211, 

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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 824211 Nr: 30277-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS PM/BM DE 

MATO GROSSO - ASPRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA, 

OAB/MT 7.355-A, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 896675 Nr: 27404-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA REINALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Fica o(a) Advogado(a) ARTUR VIANNA DE ARRUDA, OAB/MT 10.841, 

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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 404093 Nr: 35838-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ETHIENNE GAIÃO 

DE SOUZA PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.Condeno 

o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em 

virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 269.Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 726541 Nr: 22354-30.2011.811.0041

 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: CONGREGAÇAO CRISTÃ NO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Fica o(a) Advogado(a) ANTONIO MONREAL ROSADO, OAB/MT 2.883-A, 

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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 856214 Nr: 58569-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DE MORAES, ANDRÉ ERIKSON 

FERNANDES DE PAIVA, MARIA DAS DORES SILVA, ECY MARIA QUEIROZ 

DA SILVA, GISELLI REIS DA SILVA, CREUZA SOUZA REZENDE, LUZIMA 

TEIXEIRA DE GOES, VANDA ROSA CELSO, VILMAR GUIMARÃES DOS 

SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) DIOGO VINÍCIOS MURARI MOTTA, OAB/MT 14.962, 
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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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 775878 Nr: 29150-03.2012.811.0041

 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: VANIU CAROLINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA, 

OAB/MT 5.901-B, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 752695 Nr: 4560-59.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE DOS SANTOS TONON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242, LUCAS OSVIANI - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

VILLAS BOAS DE MASCARENHAS, OAB/MT 7.102-B, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 913830 Nr: 39364-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓSTHENES DE LIRA VARELA REVOREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Fica o(a) Advogado(a) ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO, OAB/MT 

18.314, 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 217545 Nr: 26336-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Vistos, etc.

A partir do petitório de fls. 212/214, referente à requisição de execução 

dos honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, esta fora devidamente citada, conforme 

demonstra fl. 221/222, porém, decorrido o prazo, permaneceu inerte (vide 

fl.223).

 Isto posto, e tendo em vista o lapso temporal desde o pedido de 

execução, intime-se, via DJE, os advogados correlacionados em fl. 212 

para apresentação de manifestação quanto ao depósito dos devidos 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

Havendo pronunciamento no sentido de inadimplência estatal, 

encaminhem-se os autos para a Contadoria Judicial, para fins de 

atualização dos cálculos de fl. 225.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 843201 Nr: 47138-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - 

OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES, OAB/MT 

14.344, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 781495 Nr: 35098-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MACEDO GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) FELIPE LIMA DA ROSA, OAB/MT 15.413, 

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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 908994 Nr: 36143-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JORGE, ILHANA PIAIA COELHO, LUCÉLIA 

BORGES DA SILVA BARBERO, NORBERTO FERREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Fica o(a) Advogado(a) JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS, OAB/MT 

8.857, 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 
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independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 788297 Nr: 42249-40.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MACEDO GOVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 Fica o(a) Advogado(a) FELIPE LIMA DA ROSA, OAB/MT 15.413, 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017582-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISVECO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DISVECO LTDA 

contra ato dito coator praticado pelo SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – SEJUDH/PROCON-MT objetivando a concessão de liminar 

para suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pelo 

PROCON estadual. Como fundamento do alegado, afirma que a multa é 

decorrente de processo administrativo referente à Auto de Infração 

lavrado pelo PROCON Estadual. 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). A decisão 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. Com efeito, a documentação carreada aos 

autos com a inicial é insuficiente a demonstrar a plausibilidade do direito 

invocado. A análise da decisão combatida, que culminou com a aplicação 

de multa em face da parte autora, revela que houve fundamentação 

suficiente acerca do objeto do processo administrativo a qual, em 

congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a condenação da 

parte autora. Por fim, não há como constatar se houve abusividade no 

valor da multa aplicada à autora. Considerando-se a natureza punitiva da 

sanção administrativa, a avaliação de sua extensão e afetação ao 

patrimônio da pessoa jurídica somente será possível com análise 

aprofundada das condições financeiras da parte, o que não é possível 

neste breve momento de decisum inicial. Diante do exposto, INDEFIRO A 

LIMINAR pretendida. 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: 1008558-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUKO ALEX SANDRO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação Inominada com pedido de tutela de urgência 

proposta por Glauko Alex Sandro Rodrigues de Lima em face do Estado de 

Mato Grosso, na qual almeja tutela de urgência para ser incluído no rol de 

habilitados para Cabo e possa, assim, concorrer em igualdade de 

condições com outros soldados pelo critério antiguidade, a contar de 

10.10.2008 (data de sua admissão na PM/MT). Deferido este pedido, 

requer realização da inspeção de saúde, bem como teste de aptidão 

física, sem prejuízos de outros necessários, conforme a lei de regência. É 

o que cumpria 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. 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. (...) 

Art. 22. O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período 

mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, 

contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: I - Oficiais: a) 

de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos; b) de 

Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos; c) de Capitão para Major: 

04 (quatro) anos; d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e e) 

de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos. II - Praças: a) de 

Soldado para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 

04 (quatro) anos; c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 

(quatro) anos; d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) 

anos; e e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos A 

discussão da presente ação se dá em torno de ato administrativo 

perpetrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, qual seja a 

publicação do Quadro de Acesso a fim de promoção a Cabo - PMMT. O 

processo de promoção no âmbito da Polícia Militar, sabe-se, é amplamente 

regulado e deve se dar nos limites estritos da legalidade. Além disso, vale 

lembrar que os atos administrativos gozam da presunção de 

legitimidade/legalidade, presunção esta que, em sendo relativa, admite 

prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, vislumbro que o Autor 

não conseguiu demonstrar, neste momento de cognição sumária, a 

ilegalidade do ato em questão. Não vislumbro, assim, neste momento, 

ilegalidade por parte da Requerida, nem tampouco a preterição alegada. 

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. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: 

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA 

POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO 

ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA 

ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA. Consoante 

tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se 

faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam do 

Decreto nº 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 
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ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a 

condenação pela prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. 

(MS nº 128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 

01.06.2015.). Dessa forma, não vislumbro, neste momento de cognição 

sumária, qual tenha sido o ato ilícito por parte do Requerido, pois, ao que 

me consta por ora, agiu nos estritos limites da legalidade. Diante disso, a 

princípio, não vislumbro a fumaça do bom direito, uma vez que a legislação 

sobre o tema não parece amparar a pretensão do autor. Ademais, não há 

qualquer perigo da demora, podendo o militar em questão aguardar até a 

decisão final, sem qualquer perigo para a eficácia da medida, caso venha 

a ser concedida. 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 do ato 

administrativo atribuído ao Estado de Mato Grosso. 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 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009947-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANJOS MARTINS E ANJOS DA COSTA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANJOS 

MARTINS E ANJOS DA COSTA LTDA – EPP contra ato dito coator do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT onde pleiteia a concessão de liminar 

para que a autoridade coatora efetue o imediato licenciamento dos 

veículos a) VW/UP TAKE MA, Placa QBX-7169, ano 2015/2016; 

b)VW/VOYAGE TL MA, Placa QBX-6559, ano 2015/2016; c) VW/VOYAGE 

TL MA, Placa QBX-7159, ano 2015/2016, independente do pagamento de 

multas, permitindo a expedição do documento Certificado de Licenciamento 

Anual. Ao Id. 13277728 o Juízo facultou ao Impetrante a juntada do 

documento atualizado dos automóveis a fim de demonstrar a fumaça do 

bom direito. Aos Ids. 13419514 e 13419517 o autor juntou os documentos 

dos veículos em questão, porém os mesmos se referem ao exercício de 

2016. 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). A Lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato 

que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”. 

Analisando os argumentos despendidos pelo impetrante, com a 

documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o acolhimento 

do pedido liminar por entender ausente a fumaça do bom direito. O Juízo 

solicitou que o autor trouxesse documento atualizado dos veículos em 

questão, uma vez que não o havia feito quando da exordial. Quando de 

sua petição, o Impetrante juntou documentos referentes ao exercício de 

2016. Dessa forma não há prova nos autos da regularidade do mesmo 

perante o DETRAN/MT, uma vez que não comprovou ter quitado os 

licenciamentos e demais encargos referentes aos anos de 2017 e 2018. 

No que tange ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela 

ilegal a vinculação do Licenciamento ao pagamento de multas por infração 

de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. Todavia, as 

provas que acompanham a petição inicial não demonstram a probabilidade 

do direito invocado, já que o Impetrante não juntou os documentos 

comprovando a regularidade do veículo perante o DETRAN. Quando 

intimado a juntar o documento atualizado dos veículos, não o fez a 

contento. Desse modo, os indícios documentais apontam, em princípio, 

para o regular processamento administrativo da negativa de licenciamento 

para o Impetrante. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra 

insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível 

averiguar se houve, ou não, ato coator, ao menos nesse momento de 

cognição sumária. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. 

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). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037462-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA PONTES DAMASCENO ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VICTORIA 

PONTES DAMASCENO ARAÚJO contra ato dito coator do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT onde pleiteia a concessão de liminar para que a 

autoridade coatora efetue o imediato licenciamento do veículo GM CELTA 

20 LIFE 2008/2009, placa HJJ 2331, independente do pagamento de 

multas. Ao Id. 11458647 o Juízo intimou a Impetrante para fazer juntar aos 

autos os comprovantes de pagamento das taxas de licenciamento, do 

seguro obrigatório (DPVAT) e do IPVA. Ao Id. 11705729 a autora juntou 

documentos. Novo despacho do Juízo ao Id. 12289215 intimando a 

Impetrante para cumprir integralmente o despacho anterior. Juntada de 

documentos (taxas DETRAN – quitadas em 06.03.2018, seguro DPVAT – 

quitado em 06.03.2018 e IPVA – quitado em 08.01.2018). O Juízo intimou 

ainda a Impetrante para juntar comprovantes de endereço para 

demonstrar a fumaça do bom direito no que toca à falta de notificação da 

multa arbitrada. Juntada de documentos ao Id. 13522859. 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). A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 

7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder 
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resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”. Analisando os 

argumentos despendidos pelo impetrante, com a documentação trazida 

aos autos, verifico não ser possível o acolhimento do pedido liminar por 

entender ausente a fumaça do bom direito. O Juízo solicitou que a 

Impetrante trouxesse aos autos os documentos necessários para 

comprovarem sua situação regular perante o DETRAN. Somente após a 

intimação quitou os encargos obrigatórios referentes ao ano de 2018, 

porém nada provou em relação ao ano de 2017, pois o documento juntado 

à fl. 39 se refere ao exercício de 2016. Dessa forma não há prova nos 

autos da regularidade da mesma perante o DETRAN/MT, uma vez que não 

comprovou ter quitado os licenciamentos e demais encargos referentes ao 

ano de 2017. No que tange ao licenciamento do veículo, tenho convicção 

que se revela ilegal a vinculação do Licenciamento ao pagamento de 

multas por infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as 

notificações necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. 

Todavia, as provas que acompanham a petição inicial não demonstram a 

probabilidade do direito invocado, já que a Impetrante não juntou os 

documentos comprovando a regularidade do veículo perante o DETRAN. 

Desse modo, os indícios documentais apontam, em princípio, para o 

regular processamento administrativo da negativa de licenciamento para a 

Impetrante. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a 

ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar se 

houve, ou não, ato coator, ao menos nesse momento de cognição 

sumária. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. 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). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001298-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERLITA TOME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

ESTERLITA TOME contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando, 

mediante a concessão de liminar, o direito de obter o Licenciamento do 

veículo FIAT/SIENA, modelo Attractiv, ano 2014/2015, placa QBF 4086, 

independentemente do pagamento de multas por infração de trânsito. Com 

a inicial vieram documentos anexos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Primeiramente, defiro a emenda à inicial de Id. 13731867. 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 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz-se 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). Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência 

ou não do aludido direito líquido e certo que o Impetrante alega ser 

resultado de abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em 

lhe exigir o pagamento das multas por infração de trânsito, para o 

licenciamento do veículo de sua propriedade. Tenho sustentado que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por 

infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito da Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais a impetrante 

não foi notificada (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo FIAT/SIENA, modelo Attractiv, ano 2014/2015, placa QBF 4086, 

sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que 

regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e 

preenchidas as demais exigências. 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). 

Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido por oficial plantonista. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013993-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN APARECIDA CHORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 
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processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034747-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GALINDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016905-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDO ROMIO OAB - SP201463 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Determino à parte Requerente o recolhimento das custas 

processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, faculto-lhe a 

comprovação adequada de sua hipossuficiência econômica para fins de 

reanálise do pedido de justiça gratuita, mediante a apresentação de 

extratos de conta corrente dos últimos três meses e dos comprovantes de 

despesas mensais que entenda pertinentes ao caso. Intime-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008976-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008960-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILNA MAIA LEMES DA SILVA SGOBI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008887-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002867-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY MORAES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002764-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALVES DE SOUZA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010729-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CALDEIRA DULLIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012178-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030891-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004400-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DE MOURA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012052-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA DOS SANTOS E SILVA OAB - 966.638.711-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032441-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI LEITE ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0503998-85.2015.8.11.0041

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 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: 1036817-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DO VALE AJALA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003965-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMIRTES LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, se manifestar sobre a impugnação à execução no prazo de 15 

(quinze). 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: 1001202-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA ARAUJO (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001202-93.2017.8.11.0041 AUTOR: RUBENS VENTURA ARAUJO RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Da análise dos autos, 

determino: Prima facie, intime-se pessoalmente o requerido para, 

querendo, tomar ciência das prestações de contas apresentadas pela 

parte autora às fls. 242/242-verso, sendo-lhe oportunizado o prazo de 10 

(dez) dias para eventual insurgência, sob pena de preclusão. Em atenção 

ao pedido aviado pela Municipalidade, id. 13541356, determino a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione nos 

autos exames/laudos médicos atualizados, que demonstrem a real 

necessidade do paciente em continuar utilizando o fármaco vindicado na 

exordial. Com a juntada dos novos documentos, solicito nova intervenção 

do NAT - Núcleo de Apoio Técnico, através de seus eminentes 

médicos/farmacêuticos pareceristas. Concretizadas tais providências, 

façam-me os autos incontinenti conclusos para novas deliberações. 

Intimem-se. Às providências, com urgência, por se tratar de matéria de 

saúde. Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016964-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GOMES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Desse modo, com a devida vênia a 

diversos precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

que determinaram o processamento e julgamento de causas que 

demandavam a produção de provas ou a análise de matérias complexas 

perante as Varas Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e 

abalizados precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, 

confirmam que a complexidade da matéria ou prova não são critérios 

delimitadores de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

demonstrando que compete a este processar e julgar a ação de cobrança 

e indenização ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos 

casos em que os elementos identificadores da ação se amoldem aos 

preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011733-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA INEZ DE LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012540-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA MARIA DA SILVA FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014003-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013985-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 
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ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000042-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLAM BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNION AGRO LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000042-56.2017.8.11.0001 AUTOR: OLAM BRASIL LTDA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, UNION AGRO LTDA - ME Vistos. Expeça-se CARTA 

PRECATÓRIA na forma requerida da anterior petição. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de junho de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 907288 Nr: 35102-89.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ORLANDO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLIANE P. DE S. FREIRE - 

OAB:OAB/MT 21.876, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135, NIWMAR 

SERPA - OAB:19.703/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133 OAB MT, 

LUCAS OSVIANI - OAB:13.920-MT

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos moldes 

do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 907165 Nr: 35028-35.2014.811.0041

 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: ANTONIO MINEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:14111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

pelo Estado de Mato Grosso, julgando extinto o processo sem resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, 

suspendendo 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 baixas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 20 

de junho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 817998 Nr: 24414-05.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 879890 Nr: 16693-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA/MT, FEDERAÇÃO DA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAMATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARICA - OAB:PROC. EST

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 880748 Nr: 17255-74.2014.811.0041

 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: ODIL AUGUSTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - 

OAB:17844 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 774426 Nr: 27626-68.2012.811.0041

 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: CLAUDIO JOÃO REICHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 
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OAB:7722/MT, HELLEN CAROLINE ORDONES NERY - OAB:11.012/MT, 

MÔNICA CALLEJAS REICHERT - OAB:15646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 871184 Nr: 10427-62.2014.811.0041

 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: ANTONIO LUIZ PINTO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé adelar dal pissol - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 902607 Nr: 31762-40.2014.811.0041

 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: CICERO MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO MT, COMANDANTE GERAL 

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 801121 Nr: 7552-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CLAUDIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 338490 Nr: 9389-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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, LAURA CAROLINA BUZETTI - OAB:13.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 827282 Nr: 33166-63.2013.811.0041

 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: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, DANIELA SILVEIRA LARA - OAB:76152/MG, JOÃO 

DACIO ROLIM - OAB:76921-SP, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1175789 Nr: 42381-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO DAS NEVES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1138399 Nr: 26741-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO, ARTHUR 

MERLIM RODRIGUES MAJOR, CLARINDO ALVES DE CASTRO, CLAUDIA 

REGINA SOARES, DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ, DURVAL 

RODRIGUES DE LIMA, JEFFERSON DA SILVA AMARANTE, JOÃO 
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EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO, GLEY ALVES DE ALMEIDA 

CASTRO, JOEL OUTO MATOS, JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA, 

HUMBERTO CARLOS DA SILVA, KARLA CRISTINA GOMES METELO 

FIHUEIRA, GILBERTO ORMOND, TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA, 

LEONARDO DOTTA, MAURINO BENEDITO DA SILVA FILHO, RAFAEL 

JULIANO DOS SANTOS VIEIRA, MARCELO DE OLIVEIRA CONDE, 

VANESSA REGINA CICERO DE SÁ SOARES, WESMENSANDRO AUTO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065681 Nr: 53516-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE AMORIM MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1238503 Nr: 17664-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WARLEEN ODASYL DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 757021 Nr: 9167-18.2012.811.0041

 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: ELIZABETE DE CASTRO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1091951 Nr: 7050-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA MARIA GALBIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1235455 Nr: 16652-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO BORGES FERREIRA, ALESSANDRO 

SOUZA SOARES, DANILO SEGOVIA MOREIRA, BENEDITO MARTINS DE 

CARVALHO JUNIOR, FABIO RICAS DE ARAUJO, FRANKLIN EPIPHANIO 

GOMES DE ALMEIDA, WILSON BATISTA, JOSÉ RIBAMAR DOS REIS 

MARINHO, GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS, LEONARDO 

LEITE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:6.576, RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - OAB:20891/O, 

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14.974/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183288 Nr: 44890-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEORGE AUGUSTO FERNANDES DE JESUS, FLAVIO 

SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 817629 Nr: 24062-47.2013.811.0041

 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: GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203990/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento 

no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da presente ação monitória ajuizada por GLOBAL VILLAGE 

TELECOM LTDA. - GVT para condenar os requeridos ao pagamento de 

R$2.510.815,87, já descontados os valores atingidos pela prescrição e 

atualizados até 13/06/2013, a ser acrescido de juros da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.Sem 

custas. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa na faixa que não 

exceder a 200 salários mínimos, 8% na faixa entre 200 e 2.000 salários 

mínimos e 5% na faixa entre 2.000 e 20.000 salários mínimos.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.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1175940 Nr: 42461-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO COSTA GOMES, VIVIAN RIZZIOLLI CORREA, 

WALMIR BARROS ROCHA, RHUYTER RODRIGUES SETÚBAL, MARCUS 

VINICIUS AKIRA SAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1201401 Nr: 5106-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO, ALEX 

QUEIROZ DA SILVA, SERGIO DE ANDRADE GUIMARÃES, CÉSAR RIBEIRO 

DE ASSIS, CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES CORONEL, DULCÉZIO 

BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1175787 Nr: 42379-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYK GOMES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183296 Nr: 44897-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE DE SOUZA MELO, NOELSON CARLOS SILVA 

DIAS, ADENILSON LOPES, MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183565 Nr: 44990-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA CORREA DOS SANTOS, LUCAS FIDELIS 

MOREIRA DA FONSECA, DANILO BEZERRA ALCANTARA, DENYSE 

PEREIRA VALADÃO, RODRIGO ALVES MODESTO, GISLAINE PAZETO DA 

SILVA LIMA, ROMMENING DOS SANTOS SILVA, MARCOS VINICIO ROSA 

OLIVEIRA, VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA, ANDRÉ 

RICARDO FREIRE PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183282 Nr: 44885-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, LUCIANA 

BRAGANÇA BRANDÃO DA SILVA, GLEBER CANDIDO MORENO, 

OSMARIO CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSÉ NILDO SILVA DE OLIVEIRA, 

RICARDO DE ALMEIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183290 Nr: 44892-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER RAMOS MARTINI, HERBERT SERRANO PAIVA, 

EVANDRO ALEXANDRE FERRAZ LESCO, MANOEL BUGALHO NETO, 

GRASIELLE PAES SILVA BUGALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183289 Nr: 44891-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON DAVID ZANETTI, MICHAEL JACKSON 

RODRIGUES ATAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 891348 Nr: 24103-77.2014.811.0041

 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: DARLENE CASTRO CATALÁ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065680 Nr: 53515-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE JANAINA DE JESUS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183293 Nr: 44895-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO GONÇALVES DA SILVA, EVANDRO LUIZ 

MARIANO BILHARES, GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, THAIS MARI 

KASPROWICZ DE SOUZA, JULIANO DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183297 Nr: 44898-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA RODRIGUES DE GUSMÃO, WILKER SOARES 

SODRÉ, RONELSON JORGE DE BARROS, ILTON BOTELHO DA COSTA 

CAMPOS, PAULO VITOR BARBOZA DE OLIVEIRA, BRUNO WENDEL DE 

OLIVEIRA DEL BARCO, MARIELLE PAULA VOLTARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 

PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 
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do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 808470 Nr: 14934-03.2013.811.0041

 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: TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar 

anteriormente deferida.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017562-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1017562-69.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CARMED EMERGENCIAS 

MEDICAS EIRELI - EPP IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por Carmed Emergências 

Médicas Eireli EPP em face do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação da Secretaria Estadual de Saúde, Help Vida – Pronto Socorro 

Móvel de Cuiabá Ltda. e Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento 

Domiciliar Ltda. Aduz, em síntese, a existência de ilegalidade no 

procedimento de contratação emergencial, mediante dispensa de licitação, 

para prestação de serviços de atenção domiciliar (crianças e adultos) 

visando o atendimento de decisões judiciais. Alega que existem vícios no 

ato administrativo, fundados nos seguintes motivos: não haver justificativa 

para a contratação emergencial; violação ao princípio da vinculação ao 

edital; inadequação da proposta de preços e não cumprimento das 

exigências de habilitação pelo vencedor do certame; e, por fim, a 

existência de falsidade ideológica nas declarações prestadas por este. 

Assevera, ainda, que houve ofensa aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, em decorrência da assinatura do contrato administrativo 

antes do esgotamento do prazo recursal previsto na legislação. Em face 

do exposto, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão 

da contratação das empresas vencedoras, mormente em relação ao Lote 

nº 2 (Rondonópolis e Região), até o julgamento do mérito da ação. É o 

relatório. Fundamento e decido. Para o deferimento de liminar em mandado 

de segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” 

Da análise prefacial dos documentos e argumentos apresentados pela 

impetrante, própria dessa seara de cognição sumária, entendo como não 

evidenciados os requisitos necessários à concessão da liminar. Prima 

facie, pelo que se observa da análise global da pretensão deduzida, a 

insurgência da impetrante, aparentemente, tem por escopo predominante 

frustrar a execução do contrato administrativo pelo vencedor do certame, 

na medida em que imputa ao procedimento licitatório do qual participou a 

existência de vários vícios que não lhe trazem qualquer benefício prático, 

até mesmo por que o pedido liminar formulado visa apenas suspender a 

contratação, e não a adjudicação do objeto contratado em favor da 

impetrante. Ademais disso, cumpre rememorar que o ato administrativo 

combatido é dotado de presunção relativa de legitimidade, não tendo a 

impetrante comprovado, de forma satisfatória, a existência de vícios 

capazes de afastar tal presunção, que, por ora, deve prevalecer, até 

mesmo por que a lisura do procedimento adotado foi corroborada por 

parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Sob outro prisma, entendo que 

no caso concreto resta configurado o periculum in mora inverso, na 

medida em que a suspensão do contrato emergencial para a prestação de 

serviços de atenção domiciliar visando o atendimento de ordens judiciais 

pode acarretar consequências irreversíveis aos pacientes beneficiados 

com o atendimento, o que justifica a sua manutenção até o julgamento do 

mérito da ação. Isto posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se a autoridade 

coatora e os litisconsortes para prestar informações no prazo de 10 (dez) 

dias. Dê-se ciência da ação ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica de direito público interessada, encaminhando-lhe cópia da petição 

inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, 

colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016083-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REINALDO SCHMAIDA SCHIPANSKI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT7543/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016083-12.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: THIAGO REINALDO SCHMAIDA 

SCHIPANSKI IMPETRADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - 

EMPAER Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por THIAGO REINALDO SCHMAIDA SCHIPANSKI, em face 

de ato praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE EMPAER-MT, LAYR MOTA DA 

SILVA. Aduz, em síntese, foi classificado em 04º (quarto) lugar no 

concurso público aprovado/classificado Edital de Abertura sob o nº 

001/2014 – SAD/EMPAER/MT, instituídos pela EMPAER - EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL, 

para provimento de cargo de Extensionista Rural I Medicina Veterinária 

para a comarca de Juína, o qual estava previstas 01 (uma vaga) vagas, 

mais cadastro reserva. Relata que o Impetrado efetuou a nomeação de 

diversos candidatos, destacando, ainda, a existência de vagas 

decorrentes da desistência de candidatos nomeados e que não tomaram 

posse no prazo legal, além de apontar a existência de inúmeros cargos 

vagos nos lotacionogramas da Administração. Afirma existir a vacância 

dos cargos para o perfil o qual restou classificado em 4º (quarto) lugar - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 231 de 503



Medicina Veterinária do Polo de Juína/MT, e que foram realizadas diversas 

contratações precárias para o cargo em comento, caracterizando sua 

preterição. Em sede de informações o Impetrado esclarece que no 

concurso público n° 001/2014-SAD/EMPAER/MT, conforme diário oficial n° 

26224 de 03 de fevereiro de 2014, o qual o Impetrante foi classificado em 

4º (quarto) lugar, tem-se que as vagas foram distribuídas por região 

administrativas, assim sendo, a região de Juína foi disponibilizado 01 (uma) 

vaga que está sendo ocupada pelo médico veterinário Willian Kasper o 

qual passou em 1º (primeiro) lugar, conforme documentos colacionados 

os autos, afirmando ao final que não há vaga disponibilizada. Ressalta que 

o presente concurso foi prorrogado até 23/05/2018, conforme publicação 

do Edital de prorrogação de prazo em 17/02/2016. Pela fundamentação 

exposta requer que a extinção do presente Mandado de Segurança e, se 

assim não entender, no mérito, ante a insuficiência da prova 

pré-constituída de lesão do direito líquido e certo, e por tratar-se de mera 

expectativa de direito, pugna pela denegação da segurança. A liminar foi 

indeferida por meio da decisão de ID nº 8392265. Notificada, a autoridade 

coatora deixou transcorrer in albis o prazo conferido. O Ministério Público 

opina pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o relatório. 

Fundamento e decido. A ação mandamental é cabível contra ato de 

autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo 

imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição 

essencial à verificação da ilegalidade. Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª edição, São Paulo, 

Malheiros Editores, 2014, p. 36/37, leciona que: “Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” O presente 

mandamus visa combater o ato reputado ilegal consistente na omissão 

quanto à nomeação do impetrante para o cargo de Extensionista Rural I - 

Medicina Veterinária. Acerca da controvérsia a ser dirimida nos presentes 

autos, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, 

consolidou o entendimento no sentido de que o direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas 

seguintes hipóteses: “(...) 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do 

número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...)” (RE 

837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015) E para 

corroborar o exposto, colaciono o seguinte precedente: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM 

CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com a orientação do STF 

firmada sob o regime da repercussão geral, "o direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas 

seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número 

de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por 

não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima" (RE 837.311/PI, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015). 2. Inexistindo a 

demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação, 

deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do 

juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de 

nomear. 3. No caso, o concurso dispunha de 39 vagas, sendo que o 

impetrante foi classificado na posição 274 e foram chamados, até o fim do 

certame, 251 candidatos. O mero surgimento de cargos vagos, ou a 

informação de que o TJPI possui mais cargos comissionados do que o 

limite legal não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo do 

impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, 

foram realizadas contratações irregulares de servidores públicos para o 

exercício específico das atribuições de Escrivão Judicial - Área Judiciária, 

em número suficiente para a nomeação do impetrante, o que não ocorreu. 

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 47.879/PI, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, 

DJe 11/04/2017) (grifei e destaquei em parte) No caso concreto, a parte 

Impetrante restou classificada na 4ª colocação da classificação geral para 

o cargo de Extensionista Rural I - Medicina Veterinária para a comarca de 

Juína, o qual estava previstas 01 (uma vaga) vagas, mais cadastro 

reserva, portanto, fora do número de vagas previstas no edital do 

certame, o que lhe confere mera expectativa de direito à nomeação, de 

acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, 

cabendo frisar que a mera existência de cargos vagos no lotacionograma 

da Administração não convola tal expectativa em direito subjetivo. 

Ademais disso, a parte impetrante não logrou êxito em comprovar a 

ocorrência de preterição por inobservância da ordem de classificação, 

sendo certo que eventuais nomeações decorrentes de ordem judicial não 

são aptas a configurar a preterição. Nesse sentido, o seguinte precedente 

do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO MINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. 

CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR 

COLOCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO 

JUDICIAL. 1. Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo 

de Agente Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da 

Polícia Civil do Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu 

direito, em virtude da convocação de outros candidatos em posição 

inferior à sua, decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o 

entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em 

preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que 

a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à 

nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, 

nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, 

não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. 

Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 

43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, 

DJe 14/06/2016) Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que a existência de tais contratações para 

atender aos interesses transitórios da Administração, por si só, não é 

capaz de configurar a preterição dos candidatos aprovados em concurso 

público, sendo necessária a demonstração da ilegalidade de tais 

contratações, consoante se observa do seguinte precedente: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO 

CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. 

NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. 

SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. NECESSIDADES 

TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. ESTAGIÁRIOS E CEDIDOS NÃO 

OCUPAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS POR ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES 

MUNICIPAIS CEDIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL. PRETERIÇÃO NÃO 

CARACTERIZADA. IMPETRAÇÃO PREMATURA DO WRIT. NOMEAÇÃO DE 

CANDIDATOS DURANTE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. ATO 

DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO. (...) 3. A paralela contratação de servidores temporários, 

admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da 

Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e 

não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em 

concurso público para provimento de cargos efetivos. (...) 6. Destaca-se, 

ainda, entendimento desta Corte no sentido de que "não há falar em direito 

líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do certame, 

pois, em tais casos, subsiste discricionariedade da administração pública 

para efetivar a nomeação" (AgRg no RMS 45.138/RO, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 

20/11/2015). 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 

45.705/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

04/10/2016, DJe 19/10/2016) (grifei e destaquei em parte) Como já 

afirmado em sede de liminar, a parte impetrante não logrou êxito em 

demonstrar sequer a existência de indícios de contratações temporárias 

ilegais aptas a configurar a preterição de seu direito à nomeação ao cargo 

pretendido, o que só vem a corroborar a inexistência do direito alegado na 

petição inicial. Quanto ao argumento de que houve desistências entre os 

candidatos nomeados, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou 
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entendimento no sentido de que a mera desistência de candidato melhor 

classificado não gera o direito subjetivo à nomeação para os demais 

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, que, 

como visto, possuem mera expectativa de direito à nomeação, sujeita à 

análise dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração. A 

propósito do tema, o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. 

TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO DIREITO DE NOMEAÇÃO A 

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO 

EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os candidatos classificados além do número 

de vagas inicialmente oferecidas no edital do concurso público têm mera 

expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e do STF. 2. "O 

direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público 

exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311-RG /PI, com repercussão geral reconhecida). 3. O direito à 

nomeação para titularizar cargo público não é transmissível a terceiros. 

Pela mesma razão, a desistência de candidato melhor classificado não 

transfere esse direito aos demais concorrentes, com o que se preserva o 

poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a 

conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros, 

considerando critérios, em princípio, imunes à revisão judicial. Precedente. 

4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 

02/02/2017) Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC e, via de consequência, denego a 

segurança pleiteada. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015044-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

RUBIA NATTALLY DE MORAES (REQUERENTE)

JOSE ALBERTO MOISES (REQUERENTE)

ALEXANDRRE LUCIO CARDOSO (REQUERENTE)

GILSON DOS REIS NEIVA (REQUERENTE)

ANDRE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALNEZ DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

GONCALO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

DOUGLAS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1015044-09.2018.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, 

etc. Os requerentes atribuíram aleatoriamente à causa o valor de 

R$70.000,00 (setenta mil reais), e requereram o benefício da justiça 

gratuita. Intime-se, pois, a parte autora para justificar o valor atribuído à 

causa, bem como, para comprovar efetivamente a sua hipossuficiência 

financeira, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de junho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001432-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JUNIOR MARTINS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1001432-04.2018.8.11.0041 (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, 

21 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006166-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA SILVEIRA OAB - PR18063 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1006166-32.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020598-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CLAUDIANO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1020598-90.2016.8.11.0041. (PJE 4) 

Vistos e etc. 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: 1038589-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILINA ROSEMIR GUIMARAES GOUDINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1038589-45.2017.8.11.0041. (PJE4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, cite-se o requerido, para, 
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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: 1036243-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA BEZERRA GRANJEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1036243-24.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em 

seguida, voltem-me cls. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1035972-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1035972-15.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para que comprove a condição de 

hipossuficiência no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033783-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERGIO ALCINDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Prefeitura Municipal de Cuiaba (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1033783-64.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033192-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA BARBOSA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO 1033192-05.2017.8.11.0041. (PJE4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032848-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE PATRICIA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO: 1032848-24.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 437621 Nr: 15480-63.2010.811.0041

 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: NARCISO FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 437621

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. 145/148 

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.
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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.: 343860 Nr: 14322-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARY DA CUNHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, confirmo o provimento 

antecipatório, e no mérito, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados 

na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio doença para 

aposentadoria por invalidez, diante da constatação de sua incapacidade 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 377909 Nr: 14211-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR LOURIVAL DE 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

 Vistos, etc.

Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente às fls. 256/260, em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a serem determinadas 

providências a fim de garantir a efetividade do provimento antecipatório, 

referente o fornecimento do medicamento denominado “SERETIDE 

(Xinofoato de Salmeterol + Propionato de Fluticasona), nos termos da 

prescrição fornecida pelo médico especialista, a fim de garantir a 

continuidade do tratamento dos autores.

Primeiramente, determino pela última vez a intimação pessoal do Senhor 

Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, 

ou quem estiver respondendo pelo cargo, para que, imediatamente, adote 

as medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão, sob pena de 

responsabilidade funcional.

O cumprimento da decisão deverá ser provado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da 

intimação.

Intime-se também a PGE.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação 

do que couber.

Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo 

a presente decisão como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 811161 Nr: 17652-70.2013.811.0041

 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: JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:OAB/MT 6783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Sob esta ótica, o art. 64, §1º do CPC/2015 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 

a u t o s  à  J u s t i ç a  F e d e r a l ,  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 909045 Nr: 36184-58.2014.811.0041

 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: ABC INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIO ALVES FERNANDES - 

OAB:94.995/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar sobre o pedido de aditamento da inicial formulado pela 

parte Requerente às fls. 299/313.

Após, voltem-me conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 810787 Nr: 17283-76.2013.811.0041

 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: MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo cezar campos proc.da 

união - OAB:1358666

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS pleiteados, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015Condeno 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 817064 Nr: 23504-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYGIA CAMPOS LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA BARBATO 

DA SILVA - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante da presença dos requisitos previstos no art. 849 do 

CPC/73, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, apenas 

homologar o laudo pericial realizado às fls. 61/62.

Sem custas. Em razão da pretensão resistida, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono 

do autor que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 

85, § 8º 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1016132 Nr: 30192-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA ROSA ONCO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE 

CUIABA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, confirmo a liminar 

vindicada, e no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a 

autoridade indigitada coatora proceda à imediata liberação da emissão do 

Alvará de Localização e Funcionamento, sem condicioná-lo à dívida 

existente em nome de sócios, e via de consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

NCPC/2015.

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.

Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos para 

reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, § 3º da lei 

12.016/09.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021944-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. D. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS GALVAO OAB - 

703.867.141-34 (REPRESENTANTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1021944-42.2017.8.11.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência proposta por R.V.S.G, menor 

impúbere, representada neste ato por sua genitora Sra. Vanessa de 

Fatima Vieira dos Santos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

(Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde), já devidamente qualificados 

na exordial, na qual objetiva a concessão da tutela específica para que lhe 

seja fornecido o o tratamento denominado “HOME CARE”, conforme 

prescrição médica, necessário ao seu tratamento de saúde. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, verifica-se 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 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Cuiabá “Processar e julgar as pretensões prevista no art. 98, I 

a VII e Parágrafo único, alíneas a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 

13/7/90 - nos casos previstos no art. 98, I a III do mesmo diploma legal”. 

Cumpre destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 

que o Juízo competente para processar ação que tenha por objeto a 

proteção de interesses individuais homogêneo de crianças e adolescente 

à saúde, é do Juizado da Infância e Juventude, senão vejamos: “Art. 148. 

A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...). IV - 

conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 

coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 

209; (...).” “Art.208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de 

responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 

adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – 

de acesso às ações e serviços de saúde; No mesmo sentido, o art. 209 

do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe: “Art. 209. As ações 

previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou 

deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta 

para processar a causa, ressalvadas a Desta feita, em se tratando de 

ação que tem por objeto a prestação de tratamento de saúde, compete à 

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá 

processar e julgar o presente feito, posto que em razão do princípio da 

especialidade o referido Juízo detém a competência absoluta. A propósito, 

esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

como se vê no seguinte julgamento de Conflito de Competência: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O 

JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT 

E A QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, 

RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 148, INCISO IV, DO ECA – 

IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações que envolvam incapazes é 

do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste 

caso, de competência absoluta. - A pretensão aqui deduzida enquadra-se 

na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da 

competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a 

apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos 

ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (CC 40221/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, 

Publicado no DJE 13/07/2017) (grifo nosso). 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, 20 de Junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011514-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1011514-94.2018.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas se manifeste sobre o teor da petição ID n° 13302881, 

informando se houve o cumprimento do provimento antecipatório, bem 

como para que requeira o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência. Cuiabá, 20 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034116-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALVES DO BONFIM (AUTOR)

ADRIANA PINHEIRO DA SILVA BONFIM (AUTOR)

MAX PINHEIRO BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANCA LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034116-16.2017.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o requerido para 

que cumpra a decisão que determinou a internação involuntária, sob pena 

de bloqueio dos valores das contas públicas, a fim de assegurar custeio 

do tratamento. Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do 

Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário 

Adjunto, para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão deverá ser provado 

mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias a contar da intimação. Intime-se também a PGE. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação do que 

couber. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL 

PLANTONISTA. Cuiabá, 20 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016286-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MOREIRA VIANA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

LEVI RODRIGUES VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1016286-03.2018.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o requerido para 

que cumpra a decisão provisória, sob pena de bloqueio dos valores das 

contas públicas, a fim de assegurar custeio do tratamento. Pois bem. 

Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, bem como 

do Secretário Municipal de Saúde, para que, imediatamente, adote as 

medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O cumprimento da 

decisão deverá ser provado mediante a instrução de documentos, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da intimação. Ademais, 

tendo em vista o relatado na certidão ID n°. 13647461, e a fim de evitar 

eventuais nulidades processuais, tenho por bem, determinar a citação dos 

requeridos, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se também a PGE e PGM. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação do que couber. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL 

PLANTONISTA. Cuiabá, 20 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010671-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DOS SANTOS EMILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1010671-32.2018.8.11.0041. (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se Ação 

Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada 

proposta por ARLINDO DOS SANTOS EMILIO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, na qual objetiva a realização do procedimento cirúrgico 

denominado de “ureterolitotripsia a laser com colocação de implante de 

duplo J”. Em síntese, é o relato. Fundamento. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que o valor atribuído à causa pelo Requerente não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 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 nº 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”. Corroborando 

com o acima exposto, dispõe a Resolução nº 004/2014/TP, in verbis: “Art. 

1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 

2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou 

forem instalados; (...) § 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; 

(...)” – Destacamos. Desta forma, preceitua o artigo 2º, §4º da Lei nº 

12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, tendo-se em vista 

que há Juízo competente para processar e julgar feitos sob o 

procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º 

da supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. 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. 

Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Capital, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016674-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK IZUMI OKADA OAB - SP90393 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1016674-03.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE manejada por ROYAL FIC 

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A contra o ESTADO DE 
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MATO GROSSO, objetivando a sustação do protesto da CDA n. 2016818 

no valor de R$ 1.202.354,57 (um milhão, duzentos e dois mil, trezentos e 

cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), que é objeto da 

Execução Fiscal n. 1001933.26.2016.8.11.0041, que tramita perante a 

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual desta Comarca de 

Cuiabá/MT. Em síntese, é o que merece registro. Inicialmente, impende-nos 

observar que sobreveio alteração de competência absoluta em 

decorrência da criação da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, a quem 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, por meio da Resolução n. 

023/2013/TP, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas. Acerca do tema, o art. 87 do Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 87. Determina-se a competência no momento em que a 

ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou 

de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão 

judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia.” Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao juízo 

competente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014955-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (REQUERENTE)

CONSORCIO MARECHAL RONDON (REQUERENTE)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 1) N. 1014955-83.2018.8.11.0041 Vistos, 

etc. Trata-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar 

Antecedente manejado por CONSÓRCIO MARECHAL RONDON, 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA. e outros em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento cautelar para que seja determinada a imediata 

suspensão dos efeitos da rescisão unilateral do contrato levada a termo 

pelo Estado em 30.05.2018 e, via de consequência, o imediato 

restabelecimento da plena vigência e eficácia do contrato, bem como, seja 

suspensa e/ou impedida a cobrança de multas e de danos emergentes, 

glosas e retenção de valores devidos ao consórcio, execução de 

garantias contratuais, aplicação de penalidades e realização de medição 

de rescisão, além de determinar a imediata prorrogação dos prazos do 

Instrumento de Contrato n. 065/2012/SECOPA, por 12 (doze) meses, 

mediante a celebração de Termo Aditivo, e ainda, determinar o acréscimo 

do valor de R$667.660,89 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e 

sessenta reais e oitenta e nove centavos) relativo aos serviços prestados 

e itens adquiridos pelo Consórcio ao preço do Contrato, mediante a 

celebração imediata do competente Termo Aditivo. O primeiro requerente 

aduz, em síntese, que foi contratado pelo requerido, mediante instauração 

do Regime Diferenciado de Contratação Presencial n. 005/SECOPA/2012, 

para realização de obras e serviços de engenharia relacionados ao 

Aeroporto Internacional Marechal Rondon. Conta que em 12/12/2012 as 

partes celebraram o Contrato n. 065/2012/SECOPA com prazos de 

vigência e execução, respectivamente, de 510 (quinhentos e dez) dias e 

450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, contados da 

expedição da ordem de serviço inicial – sujeitos à prorrogação, nos 

termos da lei. Assevera que deu início à execução dos serviços 

contratados, todavia, desde o começo dos trabalhos se sucedeu uma 

série de intercorrências alheias à sua vontade, que culminaram em 

atrasos sucessivos no cronograma de origem, por culpa do Estado, além 

de o requerido reiteradamente atrasar os pagamentos devidos. Relata que 

apresentou diversos pedidos de prorrogação dos prazos de execução e 

de vigência do contrato em razão dos atrasos no repasse dos valores e 

em virtude de necessidades reais não previstas nos projetos iniciais, o 

que acarretou no firmamento de 21 Termos Aditivos, ao todo. Aduz que, 

em 18.12.2014, o Estado houve por bem determinar a suspensão do prazo 

de execução e vigência do Contrato por 90 (noventa) dias. Conta que, 

sobrevindo o “Governo Taques”, houve decretação da suspensão do 

contrato por até 90 dias. A Secretaria de Estado das Cidades – SECID 

referendou em 13.03.2015 o acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias ao 

prazo de execução e de vigência contratual, todavia não expediu 

nenhuma Ordem de Reinício de Serviços, de modo que para efeitos fáticos 

e legais, a paralisação das obras permaneceu mantida até 05/10/2015, 

quando vigia o 12º Termo Aditivo. Segue narrando que foram firmados 

novos Termos Aditivos, em razão do surgimento de necessidades reais 

não previstas inicialmente no contrato, e que, por fim, em outubro de 2017, 

o Consórcio solicitou à SECID a aprovação de aquisição de itens como um 

Descarte de CBUQ (Pavimento Asfáltico), e despendeu o valor de 

R$667.660,89 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta 

reais e oitenta e nove centavos), então pré-aprovado pelo Estado. Afirma 

que, a despeito da aprovação da aquisição desse item, para surpresa do 

Consórcio, o Estado ignorou o pedido de acréscimo de preço contratual 

não firmou aditivo e coinsequentemente não efetuou o pagamento do 

quantum devido, redundando em inadimplência contratual por parte do ente 

público, o que gerou prejuízo ao fluxo de caixa do Consórcio e, em efeito 

cascata, à continuidade regular da execução da Obra do Aeroporto. 

Acrescenta, ademais, que o convênio celebrado entre o Governo Estadual 

e a Infraero não foi renovado, portanto, não haverá mais repasse de 

verba federal para a conclusão das obras, o que agrava a situação. 

Ressalta que as obras estão praticamente finalizadas e que o Estado tem 

interesse em rescindir o Contrato, conforme Of. 269/2018/GAB/SECID, 

tendo inclusive já iniciado o processo de medição de rescisão sem a 

participação do Consórcio. Pontua que tem interesse em finalizar a obra e 

receber os valores ainda devidos. Instruíram a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Aportou aos autos petição dos requerentes, 

ID. n. 13725867, noticiando FATO NOVO, qual seja a publicação do 

“Extrato de Termo de Rescisão Unilateral do Contrato”, em 15/06/2018, 

retroativa a 30/05/2018. Os autores adequaram os pedidos aos fatos 

novos narrados, conforme petição ID. n. 13758132. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, verifico que não se 

aplicam, in casu, a conciliação e a mediação, previstas no art. 334 e 

seguintes do CPC/2015, pois, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na prática de tais atos, daí porque deixo de aplicar tais providências, até 

mesmo para garantir o princípio da duração razoável do processo. Por 

outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento da conexão existente 

entre o presente feito e o Mandado de Segurança n. 

1003105-03.2016.8.11.0041, é certo que deve ser acolhido, diante da 

identidade de causa de pedir das duas ações, a teor do art. 55, caput, do 

CPC/2015. No mais, a concessão da tutela cautelar em caráter 

antecedente exige a comprovação 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. 305 do CPC/2015). 

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o 

deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Certo é que a 

tutela provisória de urgência cautelar tem a finalidade de assegurar a 

eficácia e a utilidade do processo principal, dessa forma, seu mérito deve 

ficar circunscrito à verificação do “fumus boni juris” e do “periculum in 

mora”. Conforme relatado, os Requerentes objetivam, com a concessão do 

provimento cautelar, seja determinada a imediata suspensão dos efeitos 

da rescisão unilateral do contrato levada a termo pelo Estado em 

30.05.2018 e, via de consequência, o imediato restabelecimento da plena 

vigência e eficácia do contrato, bem como, seja suspensa e/ou impedida a 

cobrança de multas e de danos emergentes, glosas e retenção de valores 

devidos ao consórcio, execução de garantias contratuais, aplicação de 

penalidades e realização de medição de rescisão, além de determinar a 

imediata prorrogação dos prazos do Instrumento de Contrato n. 

065/2012/SECOPA, por 12 (doze) meses, mediante a celebração de Termo 

Aditivo, e ainda, determinar o acréscimo do valor de R$667.660,89 

(seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e 

nove centavos) relativo aos serviços prestados e itens adquiridos pelo 

Consórcio ao preço do Contrato, mediante a celebração imediata do 

competente Termo Aditivo. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

da malha documental acostada aos autos, notadamente os documentos de 
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ID n. 13447676, n. 13447678, n. 13447681, n. 13447683, entre outros, 

denota-se o comportamento diligente dos autores em dar cumprimento ao 

contrato, em contrapartida, vê-se a atitude negligente do Estado, que não 

deu, ao que tudo indica, as mínimas condições para que as empresas 

integrantes do Consórcio cumprissem com o pactuado. Nesse sentido, a 

priori, entendo que não restou evidenciada nenhuma conduta, por parte do 

Consórcio autor, dentre aquelas previstas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, 

que desencadeiam a rescisão unilateral do contrato administrativo, a 

saber: Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: I - o não 

cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos; III - a lentidão do seu cumprimento, 

levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da 

obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; IV - o atraso 

injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; V - a paralisação 

da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; VI - a subcontratação total ou parcial do 

seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

não admitidas no edital e no contrato; VII - o desatendimento das 

determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; VIII - o 

cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 

1o do art. 67 desta Lei; IX - a decretação de falência ou a instauração de 

insolvência civil; X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do 

contratado; XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; XII - razões 

de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 

está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o contrato; XIII - a supressão, por parte da Administração, 

de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial 

do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; XIV - a 

suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 

do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar 

pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos 

pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços 

ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; XVI 

- a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 

execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 

como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; XVII - a 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. XVIII – descumprimento do disposto 

no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Depreende-se da publicação do “Extrato de Termo de Rescisão Unilateral 

do Contrato”, ID. n. 13725874, que a rescisão foi motivada pelo não 

cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; e pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos; além de, pasmem (!!!), pela lentidão na 

execução do serviços. Ocorre que, como já dito alhures e demonstrado 

por farta documentação carreada aos autos, a morosidade, ao que consta 

do conjunto probatório, se deu por parte do contratante, o Estado, que 

criou entraves burocráticos, paralisou a obra de forma sucessiva sem 

justificativa, deixou de efetuar o pagamento das medições em dia, não 

pagou uma das medições (que inclusive é um dos pedidos da presente 

demanda), e, portanto, deu causa ao atraso na conclusão da obra. 

Ademais, a rescisão unilateral, a teor do parágrafo único do art. 78 da Lei 

de Licitações, deve ser formalmente motivada nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que, ao que tudo indica, 

não foi respeitado. Nesse sentido, vejamos: REEXAME NECESSÁRIO. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE 

DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, 

DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

SENTENÇA RATIFICADA. A rescisão unilateral de contrato pela 

administração, por interesse do serviço público, afigura-se possível e 

legítima, desde que precedida de procedimento regular, com oportunidade 

de defesa. É de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que 

rescinde unilateralmente contrato administrativo de prestação de serviços 

— válido e vigente — por meio de simples comunicação, sem lastro em 

prévio procedimento administrativo. (ReeNec 24984/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 

Ademais, verifica-se ser mais vantajosa a continuação do contrato do que 

interromper tudo e recomeçar do zero. Isso viria em desfavor do próprio 

erário público. Assim, por todos esses motivos, mormente diante da 

postura do requerido, que não poupou esforços em colocar entraves à 

execução do contrato, inclusive atrasando os pagamentos das medições, 

conforme noticiado em diversos documentos acostados aos autos, a 

exemplo do ID. n. 13447681, o que impossibilitou a conclusão das obras no 

prazo ajustado, entendo por bem deferir a tutela almejada. A propósito, 

especificamente no tocante ao pleito de determinar o acréscimo do valor 

de R$667.660,89 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e 

sessenta reais e oitenta e nove centavos), relativo ao Descarte de CBUQ 

(Pavimento Asfáltico), mediante a celebração imediata do competente 

Termo Aditivo, as provas constam do doc. ID. n. 13448222, donde se vê 

claramente a pré-aprovação do aditivo pela SECID. Assim sendo, DEFIRO a 

tutela pleiteada, com efeito ex tunc, para determinar a imediata suspensão 

dos efeitos da rescisão unilateral do contrato levada a termo pelo Estado 

em 30.05.2018 e, via de consequência, determino o imediato 

restabelecimento da plena vigência e eficácia do contrato, bem como, que 

seja suspensa e/ou impedida a cobrança de multas e de danos 

emergentes, glosas e retenção de valores devidos ao consórcio, 

execução de garantias contratuais, aplicação de penalidades e realização 

de medição de rescisão, além de determinar a imediata prorrogação dos 

prazos de execução e vigência do Instrumento de Contrato n. 

065/2012/SECOPA, por 12 (doze) meses, mediante a celebração de Termo 

Aditivo, e ainda, determinar o acréscimo do valor de R$667.660,89 

(seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e 

nove centavos) relativo aos serviços prestados e itens adquiridos pelo 

Consórcio ao preço do Contrato, mediante a celebração imediata do 

competente Termo Aditivo. Fixo multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

para o caso de descumprimento da ordem judicial. Cite-se pessoalmente o 

Requerido para, querendo, contestar a ação e indicar as provas que 

pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 306 c/c 

183 do CPC/2015. Intimem-se, pelo OFICIAL PLANTONISTA, com a máxima 

urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 21 de junho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011482-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

CONSORCIO BARRA DO PARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB - MT16394/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

VALOR ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 1) N. 1011482-89.2018.8.11.0041 Vistos, 

etc. Trata-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar 

Antecedente manejado por CONSÓRCIO BARRA DO PARI e ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, TRÊS 

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. e VALOR ENGENHARIA LTDA., todos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão do ato de rescisão 

unilateral do Instrumento de Contrato n. 055/2012/SECOPA e das 

penalidades aplicadas (multa, glosas, etc.), bem como que sejam os 

Requerentes imediatamente desobrigados a manter, sob suas elevadas e 

exclusivas expensas, o dever de guarda e zelo pelas obras do Centro 

Oficial de Treinamentos - COT Pari que foram paralisadas, no estágio em 

que se encontravam. O primeiro requerente aduz, em síntese, que restou 
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vencedor da Concorrência Pública n. 009/2012/SECOPA, a qual deu 

origem ao Contrato n. 055/2012/SECOPA, com prazo de execução e 

conclusão do Centro Oficial de Treinamentos da Barra do Pari, em Várzea 

Grande/MT, assinalado de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. Assevera que 

deu início à execução dos serviços contratados, todavia, desde o início 

deparou-se com uma série de intercorrências alheias à sua vontade, que 

culminaram em atrasos sucessivos no cronograma de origem, além de o 

Estado de Mato Grosso reiteradamente atrasar os pagamentos devidos. 

Relata que apresentou diversos pedidos de prorrogação dos prazos de 

execução e de vigência do contrato em razão dos atrasos no repasse dos 

valores, tendo o Estado de Mato Grosso, após reiteradas notificações, 

concedido prazo de cura para execução dos serviços, sob pena de 

pagamento de multa, mas, um dia depois, determinou a suspensão do 

referido prazo por 90 (noventa) dias. Conta que, sobrevindo o “Governo 

Taques”, a Secretaria de Estado das Cidades – SECID referendou em 

13.03.2015 o acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias ao prazo de 

execução e de vigência contratual, todavia não expediu nenhuma Ordem 

de Reinício de Serviços, de modo que para efeitos fáticos e legais, a 

paralisação das obras permaneceu mantida. Ressalta que, além de não ter 

havido a formalização da retomada da obra, entendendo que o Contrato se 

manteve, de fato, paralisado, tem-se que o Consórcio e a SECID firmaram, 

posteriormente, os 7 , 8 , 9 e 10 Termos Aditivos Contratuais, com 

sucessivas prorrogações apenas do prazo de vigência do Contrato, 

ultimado para 30.04.2018. Pontua que, considerando que a execução dos 

serviços contratados está paralisada por ordem expressa da 

Administração Pública, a exigência de reforço de garantia contratual 

através do Ofício n. 050/2017/SUAC/CIDADES exprime ato manifestamente 

ilegítimo. Instruíram a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. 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. No mais, a 

concessão da tutela cautelar em caráter antecedente exige a 

comprovação 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. 305 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Certo é que a tutela provisória 

de urgência cautelar tem a finalidade de assegurar a eficácia e a utilidade 

do processo principal, dessa forma, seu mérito deve ficar circunscrito à 

verificação do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”. Conforme 

relatado, os Requerentes objetivam, com a concessão do provimento 

cautelar, seja determinada a suspensão do ato de rescisão unilateral do 

Instrumento de Contrato n. 055/2012/SECOPA e das penalidades aplicadas 

(multa, glosas, etc.), bem como que sejam os autores imediatamente 

desobrigados de manter, sob suas elevadas e exclusivas expensas, o 

dever de guarda e zelo pelas obras do Centro Oficial de Treinamentos - 

COT Pari que foram paralisadas. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e da malha documental acostada aos autos, notadamente os 

documentos de ID n. 12957320, n. 12957375, n. 12957378, n. 12957388, 

entre outros, denota-se o comportamento diligente dos autores em dar 

cumprimento ao contrato, em contrapartida, vê-se a atitude negligente do 

Estado, que não deu, ao que tudo indica, condições para que as empresas 

integrantes do Consórcio cumprissem com o pactuado. Nesse sentido, a 

priori, entendo que não restou evidenciada nenhuma conduta, por parte do 

Consórcio autor, dentre aquelas previstas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, 

que desencadeiam a rescisão unilateral do contrato administrativo, a 

saber: Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: I - o não 

cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos; III - a lentidão do seu cumprimento, 

levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da 

obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; IV - o atraso 

injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; V - a paralisação 

da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; VI - a subcontratação total ou parcial do 

seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

não admitidas no edital e no contrato; VII - o desatendimento das 

determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; VIII - o 

cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 

1o do art. 67 desta Lei; IX - a decretação de falência ou a instauração de 

insolvência civil; X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do 

contratado; XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; XII - razões 

de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 

está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o contrato; XIII - a supressão, por parte da Administração, 

de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial 

do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; XIV - a 

suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 

do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar 

pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos 

pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços 

ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; XVI 

- a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 

execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 

como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; XVII - a 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. XVIII – descumprimento do disposto 

no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Assim, 

como já dito alhures e demonstrado por farta documentação carreada aos 

autos, a morosidade, ao que consta do conjunto probatório, se deu por 

parte do contratante, o Estado, que criou entraves burocráticos, paralisou 

a obra de forma sucessiva sem justificativa, deixou de efetuar o 

pagamento das medições em dia, e, portanto, deu causa ao atraso na 

conclusão da obra. Ademais, a rescisão unilateral, a teor do parágrafo 

único do art. 78 da Lei de Licitações, deve ser formalmente motivada nos 

autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que, 

ao que tudo indica, não foi respeitado. Nesse sentido, vejamos: REEXAME 

NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. 

NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA. A rescisão unilateral de 

contrato pela administração, por interesse do serviço público, afigura-se 

possível e legítima, desde que precedida de procedimento regular, com 

oportunidade de defesa. É de se reconhecer a ilegalidade do ato 

administrativo que rescinde unilateralmente contrato administrativo de 

prestação de serviços — válido e vigente — por meio de simples 

comunicação, sem lastro em prévio procedimento administrativo. (ReeNec 

24984/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 

07/05/2018). No mais, verifica-se ser mais vantajosa a continuação do 

contrato do que interromper tudo e recomeçar do zero. Isso viria em 

desfavor do próprio erário público. Assim, por todos esses motivos, 

mormente diante da postura do requerido, que não poupou esforços em 

colocar entraves à execução do contrato, inclusive atrasando os 

pagamentos das medições, conforme noticiado em diversos documentos 

acostados aos autos, a exemplo do ID. n. 12957443, o que impossibilitou a 

conclusão das obras no prazo ajustado, entendo por bem deferir a tutela 

almejada, inclusive por entender desarrazoada a imputação de multa ao 

Consórcio requerente, pelo motivo de extrapolar prazo constante do 

cronograma contratual. Assim sendo, DEFIRO a tutela pleiteada para 

determinar a suspensão de qualquer ato que implique na rescisão 

unilateral do Instrumento de Contrato n. 055/2012/SECOPA, a exemplo da 

Notificação ID. n. 12957779, bem como determino a suspensão de todas 

as penalidades aplicadas [multa, pena de ressarcimento, apuração de 

responsabilidades, glosas, etc.] e, por fim, concedo a tutela para 

desobrigar os requerentes de manter, sob suas expensas, o dever de 
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guarda e zelo pelas obras do COT Pari que foram paralisadas. Fixo multa 

diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da 

ordem judicial. Cite-se pessoalmente o Requerido para, querendo, 

contestar a ação e indicar as provas que pretende produzir no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 306 c/c 183 do CPC/2015. Intime-se, 

pelo OFICIAL PLANTONISTA, com a máxima urgência. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012898-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DA COSTA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1012898-92.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por FRANCISCO LOPES DA COSTA FILHO com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo PAS/MOTOCICLETA, MARCA 

HONDA/NXR 150 BROS ESD, ANO E MODELO 2012, COR PRETA, PLACAS 

OBN 4049, RENAVAM 00500791538 sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 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 PAS/MOTOCICLETA, MARCA 

HONDA/NXR 150 BROS ESD, ANO E MODELO 2012, COR PRETA, PLACAS 

OBN 4049, RENAVAM 00500791538 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: 13176027), 

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. 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 

PAS/MOTOCICLETA, MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD, ANO E 

MODELO 2012, COR PRETA, PLACAS OBN 4049, RENAVAM 00500791538 

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: 1031188-92.2017.8.11.0041

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)

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1031188-92.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da SECRETARIA DE 

ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 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 0114-007.426-0, aplicou multa administrativa no valor de 

R$ 73.500,00 (setenta e três 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$ 85.436,51 (oitenta e 

cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos). 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 
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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 

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 pelo Termo de Reclamação, 

que deu azo à imposição da multa em que se pretende a suspensão da 

sua exigibilidade (ID nº 10166511), qual seja a FA nº 0114-007.426-0, 

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. Determino a exclusão da Secretaria 

de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso – SEJUDH/MT da 

presente ação, tendo em vista que se trata de um órgão, logo não possui 

capacidade postulatória para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Nesta oportunidade, intime-se a parte Autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, adequar a inicial, devendo indicar o Estado de Mato 

Grosso para figurar no polo passivo da presente ação. Após, cite-se 

pessoalmente o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, 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: 1014035-12.2018.8.11.0041
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OLIVER GUILHERME DA SILVA (IMPETRANTE)

ROGERIO BARROS DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ OAB - MT22580/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1014035-12.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por OLIVER GUILHERME DA SILVA E OUTROS, contra ato 

indigitado coator da lavra do DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT, qualificado 

na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que 

seja determinada a autoridade coatora que expeça a carteira funcional de 

identificação com autorização para portar arma de fogo, ate decisão final 

do presente mandamus. Aduzem, em síntese, que são profissionais de 

carreira da Perícia Oficial e Identificação Técnica da Politec/MT. Relatam 

que pleitearam administrativamente perante a Diretoria Geral da Politec a 

expedição de carteira funcional de identificação com autorização para 

portar arma de fogo. Sustentam que a autoridade coatora indeferiu os 

pedidos com fundamento no parecer n° 122/SGA/2011 da Procuradoria 

Geral do Estado que entendeu pela inconstitucionalidade de parte do art. 

18 da lei 8.321/05. Pontuam que o ato emanado pelas autoridades 

coatoras se mostra arbitrário e equivocado, o que esta a ferir o direito 

líquido e certo. No mérito, pugna pela concessão em definitivo da 

segurança, para fins de confirmar a liminar por ventura concedida. Escuda 

a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Com a inicial vieram documentos. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Segundo consta nos autos, buscam os impetrantes a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

autoridade coatora que expeça a carteira funcional de identificação com 

autorização para portar de fogo, até decisão final do presente mandamus. 

Entretanto, em que pese as alegações aduzidas, tenho por bem ressaltar 

que a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que não restou demonstrada de forma cristalina 

a irregularidade no ato praticado pela autoridade indigitada coatora, bem 

como os impetrantes não acostaram documentos capaz de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída. Ademais, como é sabido compete ao 

Poder Judiciário 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. Portanto, ante a ausência 

dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja 

o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o 

prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei 

nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001853-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT0011074A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1001853-14.2018.8.11.0002 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por FABRICIO ANDRE 

BAY E CIA LTDA. – ME contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada a 

restituição da carroceria apreendida tipo frigorífica de propriedade do 

Impetrante, que se encontra instalada sobre o veículo marca Hyundai/Hr 

Hdb, tipo caminhonete, cor branca, ano 2013/2014, placa QBK-6096, 

RENAVAM nº 101438829, de propriedade de Kalt System Ind e Com de 

Equip de Refrigeracao Ltda. Aduz, em apertada síntese, que no dia 

27.02.2018 foi apreendido o veículo supracitado de propriedade do 

Impetrante, sob o fundamento de que o CRLV do veículo estaria atrasado. 

Assevera que sobre o chassi do veículo apreendido estava instalada uma 

carroceria tipo frigorífica para transporte de perecíveis para carga de até 

05 (cinco) toneladas, dimensões 2900x1850x1750x mista com aparelho de 

refrigeração de sua propriedade. Pontua que, embora o mencionado bem, 

até por sua própria natureza, esteja acoplado ao veículo e tenha a função 

de dar-lhe funcionalidade, não constitui parte integrante dele, tanto que 

pertencentes a proprietários distintos. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário 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 o 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, in verbis: “(...) Por outras palavras, o 
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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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante a concessão de liminar para que seja 

determinada a restituição da carroceria apreendida tipo frigorífica de 

propriedade do Impetrante, que se encontra instalada sobre o veículo 

marca Hyundai/Hr Hdb, tipo caminhonete, cor branca, ano 2013/2014, 

placa QBK-6096, RENAVAM nº 101438829, de propriedade de Kalt 

System Ind e Com de Equip de Refrigeracao Ltda. Pois bem. Analisando 

perfunctoriamente os fatos e a malha documental acostada, entendo, 

prima facie, que assiste razão ao demandante, porquanto a retenção do 

veículo como medida punitiva da infração afronta nitidamente os princípios 

constitucionais expressos. Além disso, importante ressaltar que o inciso V 

do art. 256 do CTB, o qual previa a possibilidade de apreensão do veículo 

como penalidade à prática de infrações administrativas, foi revogado pela 

Lei nº 13.281/2016, ou seja, independentemente da infração praticada não 

se mostra possível a retenção do veículo como meio punitivo. Dessa 

maneira, tudo leva a crer que a autarquia estadual de trânsito retém o 

veículo do Impetrante como meio coercitivo para pagamento de tributos, o 

que contraria, também, a Súmula nº 323 do STF. Evidenciado, portanto, o 

fumus boni iuris. No tocante ao periculum in mora, este encontra-se 

evidente na medida em que a manutenção da apreensão do veículo do 

Impetrante não permite que este exerça o seu direito de livre locomoção, 

além de que o seu automóvel está armazenado em local aberto, exposto à 

condições climáticas diversas, o que pode depreciar o valor de seu 

veículo. Assim sendo, uma vez presentes os requisitos autorizadores, a 

concessão da liminar pleiteada é medida que se impõe. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim 

de determinar à autoridade coatora proceda com a restituição da 

carroceria apreendida tipo frigorífica de propriedade do Impetrante, que se 

encontra instalada sobre o veículo marca Hyundai/Hr Hdb, tipo 

caminhonete, cor branca, ano 2013/2014, placa QBK-6096, RENAVAM nº 

101438829, de propriedade de Kalt System Ind e Com de Equip de 

Refrigeracao Ltda, até ulterior julgamento de mérito deste writ. Notifique-se 

pessoalmente a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intime-na 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 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. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial Plantonista, servindo este de 

mandado. Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1026308-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA ROCHA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1026308-57.2017.811.0041 Vistos, etc. À vista das petições de ID nº 

10626291 e 11515314, determino que seja expedido novo mandado de 

intimação, referente ao despacho de ID nº 9606964, sendo que o Estado 

de Mato Grosso já se dispôs a fornecer os meios necessários ao 

cumprimento, bem como assevero que o ente público estadual é isento do 

pagamento de emolumentos, nos termos do art. 3º, I da Lei nº 7.603/01. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010452-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO MURAD FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1010452-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por RAMIRO MURAD SAAD NETO com supedâneo 

na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato 

tido por ilegal do DIRETOR DA CIRETRAN DE CUIABÁ, objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo HILUX CD, placa 

OBM-0202 UF/MT, RENAVAM 508025036 sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual, bem 

como a suspensão das multas lançadas sobre seu veículo. 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). 

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 HILUX CD, 

placa OBM-0202 UF/MT, RENAVAM 508025036 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: 12810634 e 

seguintes), 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 
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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, 

entendo que a medida liminar não suporta tal pretensão, uma vez que para 

suspender as infrações de transito é preciso uma maior dilação 

probatória, tendo que a suspensão está condicionada a análise de 

ilegalidade das multas alastradas. 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 HILUX CD, placa OBM-0202 

UF/MT, RENAVAM 508025036 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012681-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. CALLEGARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADOS - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012681-49.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por F. CALLEGARO INDÚSTRIA COMERCIO PÃES E 

CONGELADOS ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão dos créditos 

inscritos em divida ativa, CDA n.º 20177212087, determinando também a 

suspensão da inscrição desses debitos no cartório de registro de títulos e 

documentos. A Requerente aviou petição aos autos requerendo a 

homologação do pedido de desistência (ID nº 13163346). Em síntese, é o 

que merece registro. Verifica-se nos autos que a Requerente manifestou 

nos autos, requerendo a desistência do presente mandamus. Desta feita, 

tendo em vista que o requerimento se deu antes mesmo da intimação da 

parte contrária, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pela Requerente (ID nº 13163346), para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do 

CPC/2015. Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012677-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto de Terras de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012677-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra ato indigitado coator de lavra do 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – 

INTERMAT/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão 

da medida liminar para o fim de que seja determinado à autoridade coatora 

que apresente fotocópia do procedimento instaurado que resultou na 

expedição do Termo de Quitação e Autorização de Escritura em favor do 

Sr. Ismael José de Souza, por conta do contrato nº 131.000071-8. Aduz, 

em síntese, que atendeu o senhor Silvio Lopes, o qual buscou orientação 

jurídica quanto à regularização fundiária do lote 26 da quadra 03, situado 

na Rua 03 do bairro Jd. Industriário II nesta capital. Relata que expediu o 

Ofício nº 066/2018/6ªDPNPI (protocolado sob nº 139353/2018 em 

22.03.2018) requisitando da autoridade Impetrada uma fotocópia do 

procedimento instaurado que resultou na expedição do Termo de Quitação 

e Autorização de Escritura em favor do Sr. Ismael José de Souza. Pontua 

que, após 50 (cinquenta) dias sem qualquer manifestação, foi expedido o 

Ofício nº 092/2018/6ªDPNPI (protocolizado sob nº 171805/2018 em 

10.04.2018) reiterando a requisição feita e conferindo mais 15 (quinze) 

dias, todavia até o presente momento não houve manifestação. 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 determinado à autoridade coatora que apresente fotocópia do 

procedimento instaurado que resultou na expedição do Termo de Quitação 
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e Autorização de Escritura em favor do Sr. Ismael José de Souza, por 

conta do contrato nº 131.000071-8. Pois bem. Partindo de uma análise 

perfunctória dos fatos expostos, aliada à malhada documental acostada, 

entendo que merece guarida a pretensão perpetrada pela Impetrante. Ab 

initio, salienta-se que, a teor do art. 77, IV da Lei Complementar nº 146/03 

(Lei Orgânica da Defensoria Pública), é prerrogativa do Defensor Público 

requisitar quaisquer documentos e informações necessárias ao exercício 

de suas atribuições. Melhor elucidando, transcrevo o referido dispositivo 

legal: “Art. 77 São prerrogativas do membro da Defensoria Pública, dentre 

outras que lhe sejam conferidas por lei, ou que forem inerentes ao seu 

cargo, as seguintes: (...) IV - requisitar de qualquer autoridade pública e 

de seus agentes ou de entidade privada exames, certidões, perícias, 

vistorias, di l igência, processos, documentos, informações, 

esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas 

atribuições; (...)”. Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIII 

e XXXIV, garantem a todos o direito de requerer informações perante 

órgãos públicos, viés no qual se insere a Lei nº 12.527/2011 (Lei de 

Acesso à Informação), possibilitando maior transparência à atuação 

administrativa. Ao que se vê dos documentos acostados, a Defensoria 

Pública Estadual requisitou uma fotocópia do procedimento instaurado que 

resultou na expedição do Termo de Quitação e Autorização de Escritura 

em favor do Sr. Ismael José de Souza (ID nº 13148387 e 13148391), 

documento este imprescindível para auxiliar seu assistido, sendo certo 

que a Administração Pública permaneceu inerte diante do requerimento 

administrativo apresentado. Dessa maneira, tal omissão caracterizou, ao 

que tudo indica, ato ilegal e abusivo por parte da autoridade coatora, 

considerando que houve, também, violação das prerrogativas conferidas 

à Defensoria Pública no que tange à obtenção de documentos e 

informações constantes de repartições públicas, imprescindíveis ao 

objetivo da promoção da defesa dos interesses dos hipossuficientes. 

Desta forma, presente os requisitos ensejadores para a concessão da 

liminar, o deferimento da liminar é medida que se impõe. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para 

determinar à autoridade coatora que apresente fotocópia do procedimento 

instaurado que resultou na expedição do Termo de Quitação e 

Autorização de Escritura em favor do Sr. Ismael José de Souza, por conta 

do contrato nº 131.000071-8. Notifique-se pessoalmente a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, 

inclusive pelo oficial plantonista. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012632-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECRIN DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR GERENTE DA GERÊNCIA ESP DE FISCALIZAÇÃO DE ME E 

EPP, DA SUPERITENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA 

ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIADE ESTADO DE 

FAZENDA - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012632-08.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ALECRIN DEPOSITO DE 

MADEIRAS LTDA. ME., neste ato representado pelo seu sócio, o Sr. Itamar 

Balieiro, contra ato indigitado coator da 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 

determinado à autoridade tida por coatora que proceda imediatamente com 

a reativação da inscrição estadual da Impetrante, sem condicionar a 

regularização das “supostas” pendencias fiscais contidas na Intimação nº 

28099/1627/68/2018, qual está sendo discutida/impugnada por meio do 

e-process nº 5418082/2018. Aduz, em síntese, que exerce a atividade 

cujo CNAE Fiscal Principal 4671-1/00, de comércio atacadista de madeiras 

e produtos derivados, uma empresa idônea, que trabalha com os mais 

altos padrões de qualidade e ética, sempre a cumprir com seus deveres 

legais. Assevera que tomou ciência da Intimação nº 28099/1627/68/2018, 

intimando a empresa da suspensão da Inscrição Estadual no Cadastro de 

Contribuinte do ICMS do Estado de Mato Grosso – CCE/MT por 

descumprimento da obrigação tributária acessória de entregar o PGDAS-D 

e/ou DEFIS. Relata que apresentou todos os documentos solicitados por 

meio do e-process nº 5411473/2018 para cumprir com as obrigações 

exigidas, todavia a SEFAZ/MT manteve a suspensão da sua inscrição 

estadual, indeferindo o pedido administrativo. Conta que protocolou um 

novo processo ao Secretário de Estado de Fazenda, sob o nº 

5418082/2018 em 16.02.2018, sob o fundamento de que o indeferimento 

emitido pelo setor responsável é vedado, com base na Portaria nº 05/2014 

no §11 do Art. 3º, requerendo, ainda prazo de 90 dias para regularização 

cadastral, porém referido processo ainda encontra-se pendente de 

análise desde 08.03.2018 e a sua Inscrição Estadual permanece 

suspensa. Pontua que é totalmente indevida a suspensão da inscrição 

estadual de empresas em decorrência de sua irregularidade fiscal, ao 

passo que a empresa tem o funcionamento inviabilizado, pois fica impedida 

de emitir nota fiscal e, consequentemente, de vender, comprar, importar ou 

exportar mercadorias e produtos. 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 determinado à autoridade 

tida por coatora que proceda imediatamente com a reativação da inscrição 

estadual da Impetrante, sem condicionar a regularização das “supostas” 

pendencias fiscais contidas na Intimação nº 28099/1627/68/2018, qual 

está sendo discutida/impugnada por meio do e-process nº 5418082/2018. 

Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 13141056 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, entretanto, consoante documento de ID nº 

13141061, 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 
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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 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004009-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JG - SERVICOS E REFORMA DE PNEUMATICOS - EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004009-72.2018.8.11.0002 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JG – 

SERVIÇOS E REFORMA DE PNEUMÁTICOS LTDA. contra ato do SENHOR 

GERENTE TITULAR DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA SECRETÁRIA 

DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e outro, objetivando a 

sustação do protesto das CDA’s relacionadas na exordial. Em síntese, é o 

que merece registro. Inicialmente, impende-nos observar que sobreveio 

alteração de competência absoluta em decorrência da criação da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, a quem 

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, por meio da Resolução n. 023/2013/TP, depreende-se que a 

Vara de Execuções Fiscais possui competência absoluta para o 

julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas. Acerca do 

tema, o art. 87 do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 87. 

Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a 

competência em razão da matéria ou da hierarquia.” Posto isso, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. Decorrido o 

prazo, encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011171-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1011171-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON Municipal, objeto dos 

processos administrativos nº FA nº 115.016.303-7, 0114.000.249-8, 

0114.000.031-5, 0114.012.851-2, 0113.005.0451, 0115.030.082-2, 

0114.000.649-9, 0214009432-5, 0114-013.462-5, 0114.004.336-9, 

0114.004.754-7, 0114.014.726-2, 0133.007.788-0, 0114.013.461-7, 

0115.016.654-2, 0216.007.051-5, 0114.003.964-0, 0114.010.198-0, 

0114.010.290-8, 0214.011.704-0, 0114.014.069-5, 0214.013.435-2, 

0114.009.758-8, 0215.021.701-6, 0214.005.402-5, 0114.004.880-2, 

0115.021.743-1, 115.034.551-7, 51.001.001.13-0000231, 0114.000.017-0 

e 0113.000.322-3, suspendendo o protesto e a inscrição da multa em 

dívida ativa e no cadastro negativo dos fornecedores do PROCON por 

este débito. Aduz, em apertada síntese, que o PROCON Municipal, através 

dos processos administrativos acima mencionados, aplicou diversas 

multas administrativas, totalizando o valor de R$ 874.141,00 (oitocentos e 

setenta e quatro mil cento e quarenta e um 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 serem arbitrárias e ilegais as decisões proferidas 

na seara administrativa, sendo de rigor as suas anulações e, via de 

consequência, das penalidades injustamente aplicadas. Defende, ainda, 

sobre a desproporcionalidade das multas aplicadas; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade das multas. 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$ 874.141,00 (oitocentos e 

setenta e quatro mil cento e quarenta e um 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 

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 das multas aplicadas pelo 

PROCON Municipal, objeto dos processos administrativos alhures 

mencionados, suspendendo o protesto e a inscrição da multa em dívida 

ativa e no cadastro negativo dos fornecedores do PROCON por este 

débito. 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 
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deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, 

em análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, 

notadamente pelos diversos processos administrativos em face da 

Requerente (ID nº 12929299 e seguintes), verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON, ao aplicar as multas administrativas objeto da 

presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, 

considerando que referidas multas têm força coercitiva, os valores 

arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram 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 Municipal, 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. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Município de Cuiabá para, querendo, apresentar a sua defesa, 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: 1002908-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DALCOMUNI OAB - SC16054 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA SECRETARIA 

DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1002908-77.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por VIDEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. 

contra ato indigitado coator de lavra do SUPERINTENDENTE DE 

ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

segurança para que seja declarado o direito da Impetrante de recolher o 

ICMS sobre energia elétrica com base na alíquota essencial do estado do 

Mato Grosso, que é 12% (doze por cento), reconhecendo a 

inconstitucionalidade do art. 14, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 2.657/1996, 

por incompatibilidade com o princípio da seletividade/essencialidade. Em 

síntese, é o que merece registro. O art. 1.035, §5º do CPC/2015 dispõe 

que devem ser suspensos os processos pendentes que versem sobre 

questão idêntica nos caos em que for reconhecida a repercussão geral do 

tema. Eis o teor do referido dispositivo, in verbis: “Art. 1.035. O Supremo 

Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 

extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver 

repercussão geral, nos termos deste artigo. (...) § 5o Reconhecida a 

repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a 

suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 

território nacional. (...)”. No caso em comento, verifica-se que a matéria 

sub judice teve reconhecida a sua repercussão geral junto ao Excelso 
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Supremo Tribunal Federal, através do Leading Case RE 714.139. Melhor 

elucidando, transcrevo o mencionado aresto: “IMPOSTO SOBRE A 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA 

VARIÁVEL – ARTIGOS 150, INCISO II, E 155, § 2º, INCISO III, DA CARTA 

FEDERAL – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO 

GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa 

à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a 

alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de 

telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações 

em geral – 17%”. (STF – RG RE: 714139 SC – SANTA CATARINA, Relator: 

Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 12/06/2014, Data de 

Publicação: DJe-188 26-09-2014). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006112-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILCE DA MATA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1006112-32.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por LENILCE DA MATA E SILVA 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 CHEVROLET CELAT 1.0, 

CATEGORIA PARTICULAR, COR PRATA, ANO 2011/2012, PLACA NJJ8842 

- MT, CHASSI Nº9BRRP48F0CG127807 - RENAVAM Nº 00309594987 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 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 

CHEVROLET CELAT 1.0, CATEGORIA PARTICULAR, COR PRATA, ANO 

2011/2012, PLACA NJJ8842 - MT, CHASSI Nº9BRRP48F0CG127807 - 

RENAVAM Nº 00309594987 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: 12158195), 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 CHEVROLET CELAT 1.0, CATEGORIA PARTICULAR, COR 

PRATA, ANO 2011/2012, PLACA NJJ8842 - MT, CHASSI 

Nº9BRRP48F0CG127807 - RENAVAM Nº 00309594987 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004851-32.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EVENING DA CRUZ SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

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. 

1004851-32.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por EVENING DA CRUZ SILVA com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e SEVRETÁRIO DA SECRETARIA DE 

MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABA – SEMOB, objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo 

PAS/MOTONETA/NENHUMA marca HONDA/BIZ 125 ES, ANO/MODELO 

2011, COR ROSA, PLACAS NUE 0326, RENAVAM 369801490 sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, bem como a liberação do veiculo apreendido 

independentemente do pagamento das taxas de guincho e permanência no 

pátio do DETRAN/MT. 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 HONDA/BIZ 125 ES, 

ANO/MODELO 2011, COR ROSA, PLACAS NUE 0326, RENAVAM 

369801490 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: 11969838), 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 sem o prévio 

pagamento de taxas relacionadas aos serviços de remoção, depósito e 

guarda, 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 

PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo HONDA/BIZ 125 ES, 

ANO/MODELO 2011, COR ROSA, PLACAS NUE 0326, RENAVAM 

369801490 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012452-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAINAGRO MT LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secreteria de 

Fazenda do Estado de Mato Gr (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012452-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por GRAINAGRO MT LTDA. 

contra ato indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENTE DE CONTROLE 

E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO e 

do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA, todos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado às autoridades tidas por coatoras que se abstenham de 

autuar a Impetrante em decorrência da utilização como base de cálculo do 

ICMS o valor da operação, seja na emissão de documentos fiscais, seja na 

escrituração fiscal, ou na inobservância como base de cálculo do ICMS o 

valor previsto na Lista de Preços Mínimos. Aduz, em síntese, é pessoa 

jurídica de direito privado que atua no comércio de alimentos para animais, 

cereais e leguminosas beneficiados e fabricação de óleos vegetais em 

bruto, sujeitando-se ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de 
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Mercadorias e Serviços (ICMS). Assevera que vem sendo compelida, sob 

risco de autuação, a recolher o ICMS na venda de farelo de soja e óleo de 

soja com base de cálculo previsto na Portaria nº 35 de 23 de março de 

2018, em substituição ao valor da operação, fixado pelo artigo 13 da Lei 

Kandir. Relata que está sujeita ao Regime de Pauta Fiscal, sendo que não 

pode a base de cálculo ser estabelecida prévia e aleatoriamente, em 

especial, por meio de norma infralegal, enquanto a Lei Complementar a que 

dispõe o artigo 146 da Constituição Federal e a própria Lei do ICMS de 

Mato Grosso preveja como base de cálculo o valor da operação. Pontua 

que se trata de verdadeira arbitrariedade a prática destes atos pelas 

Autoridades fiscais do Estado em face do contribuinte, autuando-o sem 

quaisquer atos preparatórios da ação fiscal, ou seja, antes mesmo do 

início do devido processo administrativo fiscal garantido pelas leis de 

regência e, até mesmo, pelo Regulamento do ICMS. 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 

determinado às autoridades tidas por coatoras que se abstenham de 

autuar a Impetrante em decorrência da utilização como base de cálculo do 

ICMS o valor da operação, seja na emissão de documentos fiscais, seja na 

escrituração fiscal, ou na inobservância como base de cálculo do ICMS o 

valor previsto na Lista de Preços Mínimos. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 13107085 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, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. 

Notifiquem-se as autoridades tidas por coatoras, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-as 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: 1002302-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO N°: 

1002302-49.2018.8.11.0041 (PJE 5) Vistos, 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. Trata-se de ação de execução de titulo 

extrajudicial contra a Fazenda Pública, porquanto figura no polo passivo, o 

Estado de Mato Grosso e, desta feita deve se dar com base no art. 910 do 

NCPC. Assim, nos termos do artigo retro, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos à execução em 30 (trinta) dias. Não havendo embargos, 

expeça-se o ofício-precatório, nos termos do art. 910, § I, do NCPC/2015. 

Quanto ao pedido formulado pelo autor atinente à gratuidade da justiça, 

INDEFIRO, pois, os documentos juntados aos autos, são insuficientes para 

comprovar hipossuficiente de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. Todavia, excepcionalmente, concedo ao autor a 

benesse de recolher custas processuais ao final do processo, no intuito 

de não inviabilizar o acesso à justiça, lembrando que isso não equivale à 

Justiça Gratuita (para fins de recursos, diligências, etc.). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1013755-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS OPTOMETRISTAS,TECNICOS EM OTICAS, 

CONTATOLOGOS,SURFASSAGISTAS, MONTADOR DE OCULOS E 

COLABORADORES DE OTICAS E LABORATARIOS OTICOS EM 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO TITULAR DA DECON-DELEGACIA ESPECIALIZADA CRIME 

CONTRA ECONOMIA POPULAR (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1013755-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança Coletivo com pedido de liminar impetrado por SINDICATO DOS 

OPTOMETRISTAS, TÉCNICOS EM ÓTICAS, CONTATÓLOGOS, 

SURFASSAGISTAS, MONTADOR DE ÓCULOS E COLABORADORES DE 

ÓTICAS E LABORATÓRIOS ÓTICOS EM GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – SINDIOPTO/MT contra ato indigitado coator da lavra do 

DELEGADO TITULAR DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DO CRIME CONTRA 

A ECONOMIA POPULAR – DECON e do SUPERINTENDENTE DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MT, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a suspensão do ato impugnado operação 

sigilosa contra óticas e optometria em Cuiabá, com a interdição de gabinete 

optométrico dos filiados da Impetrante, considerando ilegal as suas 

atividades, sem o devido processo legal e a ampla defesa. Aduz, em 

síntese, que foi surpreendido por uma operação da autoridade Impetrada, 

com apoio do representante do CRM/MT e do PROCON Estadual, da 

Vigilância Sanitária Municipal para a interdição do gabinete de optometria 

de um optometrista da capital filiado junto ao Impetrante, onde o 

profissional usa para desenvolver seus trabalhos, causando grande 

alvoroço no meio ótico. Assevera que há boatos de que uma nova 

operação sigilosa vai acontecer nos próximos dias para proibir os 

optometristas de atuar na capital, embora não haja quaisquer informações 

oficiais por parte da DECON ou da Coordenadoria da Vigilância Sanitária 

Municipal, as quais se limitam a dizer que a optometria é ilegal e esses 

profissionais não podem atender clientes. Pontua que não lhe resta 

alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para garantir o direito dos 

optometristas de trabalhar, tendo seu ambiente de trabalho gabinete 

optométrico invadido por uma operação ilegal com cunho de combater 

venda casada, quando na verdade não passa de perseguição aos 
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optometristas. 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 do ato impugnado operação sigilosa contra 

óticas e optometria em Cuiabá, com a interdição de gabinete optométrico 

dos filiados da Impetrante, considerando ilegal as suas atividades, sem o 

devido processo legal e a ampla defesa. Pois bem. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 13295866 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, a parte Impetrante visa 

à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, 

objetivando verdadeiro salvo conduto a seu favor, finalidade para a qual o 

Mandado de Segurança não se presta. A propósito, a lição de Hely Lopes 

Meirelles é esclarecedora nesse exato ponto nos seguintes termos: “Não 

se confunda – como frequentemente se confunde – segurança preventiva 

com segurança normativa. Segurança preventiva é a que se concede 

para impedir a consumação de uma ameaça a direito individual em 

determinado caso; segurança normativa seria a que estabelecesse regra 

geral de conduta para casos futuros, indeterminados. A Justiça Comum 

não dispõe do poder de fixar normas de conduta, nem lhe é permitido 

estender a casos futuros a decisão proferida no caso presente, ainda que 

ocorra a mesma razão de decidir em ambas as hipóteses. Embora se 

reitere a ilegalidade em casos idênticos, haverá sempre necessidade de 

uma decisão para cada caso, sem que os efeitos da sentença anterior se 

convertam em regra para situações futuras. E assim é porque a sentença 

concessiva da segurança apenas invalida o ato impugnado, deixando 

intacta a norma tida por inconstitucional até que outra norma de categoria 

igual ou superior a revogue, ou o Senado Federal suspensa sua execução 

em face da inconstitucionalidade declarada pelo STF.” (in Mandado de 

Segurança, 26ª ed., pág. 96, Malheiros Editores, São Paula: 2003). Desta 

feita, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada 

qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que 

possa amparar a concessão da liminar pretendida. Assim, é de ser 

indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris. Nesse sentido, 

vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O 

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA 

IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE 

DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. ‘[...] Deve ser 

indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a 

presença do “fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 

104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, 

Data da publicação no DJE 14/11/2013)’”. (AI 21976/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

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. Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades tidas por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014337-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA SOTT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E 

DESEMPENHO PROFISSIONAL SEGES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014337-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ANA LUIZA SOTT contra 

ato indigitado coator da lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO 

E DESEMPENHO PROFISSIONAL – SEGES, todos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda com a conclusão do 

Processo Administrativo nº 593520/2016, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias. Aduzem, em apertada síntese, que é funcionária pública estadual, 

tendo requerido administrativamente, em 24.11.2016, o “Aproveitamento 

sobra de dias para elevação de nível”, segundo Processo Administrativo 

nº 593520/2016, todavia até o presente momento não teve a conclusão do 

requerimento, passados mais de 01 (um) um ano do protocolo. Pontuam 

que a pretensão se funda em ato ilícito omissivo cometido pelo Poder 

Público, ao demorar injustificadamente para apreciar o pedido 

administrativo formulado, violando o direito à razoável duração do 

processo previsto na Constituição Federal. Escuda a pretensão à vista 

dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

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 
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probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

coatora que proceda com a conclusão do Processo Administrativo nº 

593520/2016, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Pois bem. Analisando 

perfunctoriamente os fatos expostos e os documentos acostados aos 

autos, notadamente o documento de ID nº 13385987, verifica-se que a 

Impetrante apresentou pedido administrativo junto à SEGES/MT – Gerência 

de Avaliação e Desempenho Profissional, o qual versa sobre assuntos de 

ordem laboral, protocolado sob o nº 593520/2016, todavia até o presente 

momento não foi concluído. A duração razoável dos processos foi erigida 

como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 

45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: “Art. 5º. 

(...) LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 

a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação. (...)”. Em consonância ao ditame constitucional acima 

transcrito, foi editada a Lei Estadual nº 7.692/02, a qual regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, onde dispõe: 

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em 

disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos 

nos procedimentos administrativos: I - para autuação, juntada aos autos, 

publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias; II - 

para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias. III - para elaboração 

e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) 

dias; IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de 

caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias; V - para manifestações do 

particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias; VI - para decisões 

no curso do procedimento: 05 (cinco) dias; VII - para decisão final: 20 

(vinte) dias; VIII - para outras providências da Administração Pública 

Estadual: 05 (cinco) dias. (...)”. “Art. 37 O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido”. “Art. 63 A Administração Pública Estadual tem o dever de 

emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua 

competência”. Da leitura metódica dos dispositivos acima relacionados, é 

possível concluir que eles se complementam. Observa-se que o art. 36 

estipula prazos específicos para a realização de cada procedimento no 

âmbito do processo administrativo, os quais variam de 02 (dois) a 20 

(vinte) dias. Já o art. 37, fixa um prazo global, de 120 (cento e vinte) dias 

para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, 

nos requerimentos que lhe forem apresentados. À vista disso, mostra-se 

imperioso concluir que, quando não forem devidamente atendidos os 

mencionados dispositivos legais, a Administração Pública Estadual estará 

infringindo os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável 

duração do processo administrativo. No caso dos autos, ao que tudo 

indica, a Administração Pública não está cumprindo os prazos previstos 

na Lei Estadual nº 7.692/02, em desconformidade, portanto, com o prazo 

máximo estabelecido no art. 37 da mencionada legislação , uma vez que o 

processo administrativo encontrava-se paralisado indevidamente. Nesse 

sentido, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO 

INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR 

REJEITADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - 

APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO 

DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora, 

injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido 

e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o 

prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 

96361/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

12/04/2018) – Destacamos. Com efeito, não se pode permitir que a 

Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo 

administrativo, razão pela qual entendo como demonstrados os requisitos 

ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris 

e o periculum in mora, sendo o deferimento da liminar medida que se 

impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora que proceda com 

a conclusão do Processo Administrativo nº 593520/2016, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias. Notifique-se pessoalmente a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá, 19 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014452-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - GCAD 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014452-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por CICERO DA SILVA 

COMERCIO DE MADEIRAS – EPP, neste ato representado por seu 

representante legal, o Sr. Cicero da Silva, 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 

– GFMEP, do GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRONICO – GCAD e do GERENTE DA GERÊNCIA DE 

DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES FISCAIS – GDDF, todos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado à autoridade Impetrada que proceda com a reativação da 

inscrição estadual da Impetrante, sem condicionar a regularização das 

supostas pendências acessórias contidas na Notificação nº 

81400/1627/68/2018. Aduz, em síntese, que é uma empresa que atua há 

mais de 15 (quinze) meses no segmento de serrarias, comércio e 

transporte de madeiras, e teve a suspensão de sua inscrição estadual 

para quaisquer efeitos. Relata que foi devidamente notificada, por meio da 

Notificação nº 81400/1627/68/2018, para apresentar diversos documentos 

de comprovação de regularidade cadastral, tendo apresentado os 

referidos documentos tempestivamente (e-process nº 5444501/2018), 

todavia foi indeferida a sua reativação da inscrição estadual, sob o 

fundamento de que não atendeu integralmente a mencionada intimação, 

não apresentando comprovante de integralização do capital social da 

empresa. 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 
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não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

Impetrada que proceda com a reativação da inscrição estadual da 

Impetrante, sem condicionar a regularização das supostas pendências 

acessórias contidas na Notificação nº 81400/1627/68/2018. Pois bem. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 13399898 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 13399906, 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. 

Notifiquem-se as autoridades tidas por coatoras, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-as 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: 1014506-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRIGORIFICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E RONDONIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014506-28.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SINDICATO DAS 

INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS DE MATO GROSSO E RONDÔNIA – 

SINDIFRIGO contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO 

ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO, todos qualificados na exordial, objetivando 

a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

suspensão da aplicação da Portaria nº 45/2018-SEFAZ/MT e seus 

anexos, ou outra que vier a ser editada neste mesmo sentido, até o 

julgamento final do mérito, no que tange a carne bovina e seus 

subprodutos, com exceção dos itens indicados na exordial. Aduz, em 

síntese,  que representa a categor ia econômica dos 

matadouros-frigoríficos, na base territorial do estado de Mato Grosso e 

Rondônia, sendo cumpridoras regulares de suas obrigações fiscais. 

Assevera que as empresas do segmento “matadouros-frigoríficos” vêm 

sendo vítima da arbitrariedade do Fisco Estadual e prejudicadas pela 

evidente guerra fiscal existente, tendo em vista que a legislação do Estado 

de Mato Grosso torna o produto oriundo do Estado de Mato Grosso com 

menor poder competitivo mercadológico, em razão da elevada base de 

cálculo, assim, sem ter condições de competir com os frigoríficos dos 

demais Estados da Federação. Relata que a Portaria nº 

45/2018-SEFAZ/MT institui a Lista de Preços Mínimos para mercadorias 

oriundas da Pecuária Matogrossense, que nada mais é do que a fixação 

da base de cálculo do ICMS para estes produtos, ou seja, arbitra a base 

de cálculo do ICMS sem a observância de um processo regular, conforme 

dispõe o artigo 148 do CTN, fato totalmente ilegal, que inclusive é 

rechaçada pela jurisprudência pátria. Pontua que a aludida Lista de Preços 

Mínimos atribui as operações valores fictícios que não correspondem com 

os efetivamente praticados no mercado, sendo esta uma prática 

inconstitucional e ilegal a criação da base de cálculo por meio de Portaria. 

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 da aplicação da Portaria nº 

45/2018-SEFAZ/MT e seus anexos, ou outra que vier a ser editada neste 

mesmo sentido, até o julgamento final do mérito, no que tange a carne 

bovina e seus subprodutos, com exceção dos itens indicados na exordial. 

Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 13406870 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 o 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, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifiquem-se as autoridades tidas por coatoras, para, no prazo 
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de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-as 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, 

07 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014984-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CARPES TRANSPORTES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1014984-36.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por BRUNO PEREIRA CARPES TRANSPORTES - ME, 

contra ato indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENTE DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à 

autoridade indigitada coatora que proceda com a suspensão da 

exigibilidade do débito tributário, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, 

que NA data de 11.04.2018, no posto fiscal Josafá Jacob, foi lavrado pelo 

Agente de Tributos Estaduais, os termos de apreensões e depósitos n° 

1134433-1 e 1134432-2. Afirma que por ser transportadora, não 

comercializa bens e mercadorias, ficando restrito ao campo da incidência 

do ICMS sobre a prestação do serviço de transporte. Assenta que fora 

lavrado os referidos TAD’s, sob alegação de falta de emissão e 

apresentação dos DACTES para a operação, e por evasão da unidade de 

fiscalização, sendo as penalidades do art. 45, III, “d” e “i”, ambos da lei 

7.098/98. Sustenta que houve ilegalidade na ação da autoridade da 

coatora, uma vez que, não fora observado os princípios basilares do 

direito, bem como pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus 

boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário 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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante a concessão da medida liminar para que seja 

determinado à autoridade indigitada coatora que suspenda a exigibilidade 

do débito tributário, até decisão de mérito. Pois bem. Ora, é cediço que a 

suspensão do crédito fiscal atinge a obrigação principal de pagar o tributo 

ou a penalidade. No caso, colhe-se dos documentos trazidos que a 

impetrante, em procedimento de fiscalização realizada por agentes do 

Fisco Estadual foi autuada por infração a ordem tributária, sendo 

respectivamente lavrados os TAD’s nº. 1134433-1 e 1134432-2. Com 

efeito, não houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer 

ilegalidade na autuação fiscal, até porque verifica-se que o ato 

administrativo está em conformidade com os princípios norteadores dos 

atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora, e, embora haja prestação de 

caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa é 

necessário o depósito integral do débito, como sói a hipótese prevista no 

art. 151, II do CTN. Nesse sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “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. Nesse 

diapasão, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, litteris: “Art. 151 – 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito 

do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento”. Assim, após análise aos autos, 

percebe-se, que embora haja pedido subsidiário para oferta de caução a 

fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, restou verificado que o 

valor não é integral do débito tributário em discussão, por esta razão, 

saliento que para a suspensão da exigência do crédito tributário 

necessário se faz o deposito integral em dinheiro, nos termos do verbete 

nº 112, do STJ, in verbis: “Súmula nº 112: O depósito somente suspende a 

exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Portanto, 

ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, 

bem como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), 

tenho por bem indeferir a medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 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-na 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, conclusos (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). 
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Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 21 de Junho 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015190-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO ANULATÓRIA N. 1015190-50.2018.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória proposta pela CLARO S.A em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando 

a concessão de tutela de urgência para que, independente da prestação 

de caução, sejam suspensos os efeitos da multa imposta pelo PROCON 

Estadual, nos Processos Administrativos n. 0115-030.209-0, n. 

0115-025.18-0 e n. 0115-015.389-7, ao menos até o trânsito em julgado da 

presente demanda anulatória. A empresa Requerente conta que foi 

autuada pelo requerido, por meio de seu órgão administrativo, o PROCON, 

por suposta prática de infração contra os consumidores Mario Joel 

Vasquez Hernandez, Azenir Ferreira Ferro e Vitor Airton Gimenes. Conta 

que o Requerido lhe aplicou multa administrativa no importe de 

R$157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais) por ter 

faltado à audiência de conciliação. Alega a ausência de previsão legal 

para a aplicação de multa por motivo de não comparecimento em 

audiência, bem como aduz ausência de proporcionalidade e razoabilidade 

na fixação do quantum. No mais, requer, alternativamente, a minoração do 

valor da penalidade aplicada. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de urgência: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento. Decido. In casu, verifico que não se 

aplica a conciliação e a 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 prática 

de tais atos. Para a concessão da tutela antecipada 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). Conforme 

relatado, a autora busca a concessão de tutela de urgência para que, 

independente da prestação de caução, sejam suspensos os efeitos da 

multa imposta pelo PROCON-MT, ao menos até o trânsito em julgado da 

presente demanda anulatória. Pois bem. Apreciando detidamente os autos, 

em juízo de cognição sumária, entendo que não está presente o fumus 

boni iuris. Isso porque, da análise da documentação juntada aos autos, em 

juízo de cognição sumária, tenho que o PROCON detém competência e 

atribuição para autuar a autora na qualidade de prestadora de serviços, 

porquanto, o que se está em jogo não é apenas o descumprimento da 

legislação, ou seja, o PROCON não está fiscalizando o conteúdo 

normativo, mas sim que a não observância da norma trouxe prejuízos ao 

consumidor, na qualidade de usuário do serviço. Nesta quadra, cuidando o 

caso de relação de consumo, não há dúvida da competência do PROCON 

para a imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas 

abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma 

como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. É a 

redação do citado dispositivo: “Art. 56. As infrações às normas de defesa 

do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e as definidas 

em normas específicas: I- Multa.” Em que pese louvável a argumentação 

despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento. 

Isso porque, a ausência sem justificativa à audiência para prestar 

esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo 

PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. 

Nesse sentido, vejamos: APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA 

ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA 

PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE 

MARÇO DE 1997 — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE.VALOR DA PENALIDADE 

APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO 

CONSTATAÇÃO. A ausência sem justificativa à audiência para prestar 

esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo 

PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. Não 

se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de 

defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 

56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não 

provido. (Ap 149744/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, 

Publicado no DJE 20/05/2016) Desta feita observo que a multa tem força 

coercitiva, e 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 no caso em tela, embora no ponto de vista do infrator o 

valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de caráter 

eminentemente confiscatório, aliado ao fato de ser ilegal, tendo em vista 

que proferida de forma genérica, sem qualquer fundamentação jurídica, 

fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, 

portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de 

razoabilidade na aplicação da pena administrativa. 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 legais, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive com decisão 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei n. 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, não demonstrando 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, há precedente do E. TJMT: 

“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). 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 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 
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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 professor MEIRELLES (1990), ‘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’". Dessa 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessárias 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 ausente um dos requisitos da liminar. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, e ante a ausência de fundamento 

relevante que o caso denota, INDEFIRO a liminar vindicada. Cite-se o 

Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015267-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH GONCALVES MENDES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT0012522A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1015267-59.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida 

liminar impetrado por ELIETH GONÇALVES MENDES DA SILVA contra ato 

indigitado coator da lavra do representante legal do INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

reavaliação da prova de avaliação didática, aplicando a nota máxima nos 

três quesitos inerentes, dado a interrupção da avaliação por forças 

alheias a vontade da candidata ou a aplicação de nova avaliação didática. 

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Cumpre destacar que, a demanda fora primeiramente ajuizada no Tribunal 

de Justiça doestado de Mato Grosso, em virtude das autoridades tidas por 

coatoras, contudo, verifica-se que houve o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva daquelas autoridades que atraem competência 

originária para processamento do mandamus no TJMT, nos termos do o 

art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Dessa forma, foi declinada a competência em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital. Os autos me vieram cls. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. Em análise ao 

conjunto probatório verifica-se que a autoridade coatora indicada possui 

sede funcional na Av. Dr. Jose Maciel, 560, Taboão Da Serra – SP – CEP 

06763-270, conforme indicado pela impetrante. Dessa forma, constata-se, 

de plano, a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

writ, em face da existência de óbice legal intransponível, ou seja, a sede 

da autoridade indicada como coatora é quem fixa competência para 

processar e julgar a espécie. Assim, o presente mandamus deve ser 

declinado em razão da incompetência de ser processado e julgado 

perante este Juízo. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das varas cíveis da Taboão Da 

Serra – SP, haja vista a incompetência deste juízo, nos termos do artigos 

42, 46 ss. do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012917-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

VILSON MIGUEL VEDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1012917-98.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se a espécie de Ação Anulatória 

com pedido de antecipação de tutela, proposta por PACTUS 

TRANSPORTES LTDA - ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe objetivando, a 

antecipação do provimento para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos TAD’s nº. 

1133667-0, 1133577-2 e 1133577-3, até decisão de mérito. Alega, em 

síntese, que é empresa limitada que tem por objeto social a o transporte 

rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional CNAE - 4930-2/02 e Transporte 

rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

CNAE Secundário - 4930-2/01e nesse desiderato desenvolve suas 

atividades regularmente. Sustenta que foi autuada por agentes de tributos 

estaduais que lavraram auto de infração por infringência a legislação 

tributária do Estado sob a alegação de que a operação estaria 

desacompanhada de documentação fiscal. Sustenta a ilegalidade da 

autuação, em razão da inexistência da infração imposta, busca a tutela de 

urgência para que a suspensão liminar da exigibilidade dos lançamentos 

realizados. Com a inicial vieram os documentos eletronicamente 

acostados. Ao ID n°. 13672665, o impetrante atravessa petição 

requerendo a desistência e consequente extinção do feito. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que o 

requerente manifestou nos autos (ID n° 13672665), requerendo a 

desistência da presente ação, ante a ausência de interesse no feito Desta 

forma, não havendo mais interesse no prosseguimento do feito, os autos 

deverão ser extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, 

do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – 

MANDADO DE SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O 

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – 

APELO PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal 

do apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). DISPOSITIVO. Desta feita, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pelo impetrante, para que 

surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse 
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recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010122-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL (EXECUTADO)

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 EXEC. FISCAL Nº 1010122-56/2017 EXCDA: BEATRIZ FATIMA 

FIGUEIREDO RABEL CPF nº 206.995.061-15. IPTU: Inscrição Municipal nº 

04.1.15.002.0390.0001 CDA’S NºS: 1222807 – 1081864 - 1264191. Valor: 

R$ 47.725,62-. 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta em 31/03/2017 pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à 

executada BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL - CPF nº 

206.995.061-15, pretendendo receber débitos inscritos em Dívida Ativa – 

CDA’S de nºs 1222807 – 1081864 - 1264191, vencidas respectivamente 

em 05/05/2014, 10/04/2013 e 29/05/2015, referente ao não pagamento de 

IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.25.002.0239.001, cujo valor 

da causa foi fixado em R$ 47.725,62, ID’s dos documentos: 5840686 e 

5840690. Em 09/09/2017 foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional conforme Art. 174 do C.T.N, ID do 

documento: 9792648, tendo sido expedida a Carata de Citação em 

15/12/2017, ID do documento: 11180218, não havendo informações nos 

autos quanto seu cumprimento. Em 09/02/2018 a Executada, através de 

sua Advogada, compareceu espontaneamente nos autos, e opôs 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando a sua ilegitimidade passiva, 

pois ‘apenas o lote 02 pertencia a executada, os outros pertenciam ao 

filho desta, Sr. Osvaldo Cassemiro Rabel Filho. Ademais, todos os lotes 

foram vendidos em maio de 2007 a Marcelo Vilas Boas, conforme 

escrituras públicas de compra e venda anexas. Considerando que todos 

os IPTUs cobrados são referentes a imóveis que não são de propriedade 

da autora (CC, art. 1.245, caput), o ônus de pagar por eles também não é 

dela (CTN, art. 34), sic, requerendo ao final a “extinção da ação sem 

julgamento de mérito, ante a carência da ação, pela falta de uma das suas 

condições, a legitimidade passiva ad causam (CPC, art. 485, VI, c/c LEF, 

art. 1º); bem como pela condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 

honorários de sucumbência (REsp 1185036/PE, julgado em recurso 

repetitivo), nos termos do art. 85, §§ 1º e §3º, I, do CPC.”, sic, ID do 

documento: 11722613. Anexou à inicial os documentos de ID’s nºs: 

11722903 e 11722910. Vieram os autos à conclusão. DECIDO. 

Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina 

e na jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de 

Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente às matérias 

passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem 

dilação probatória, inclusive tal entendimento já está consolidado em 

SÚMULA STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição da referida objeção não tem o condão de extinguir 

uma execução fiscal, cujas hipóteses estão estabelecidas no Livro 

Segundo do CTN, Arts. 156 e seguintes[1], bem como nos Arts. 924 do 

CPC/2015[2] combinado com Art. 1º da Lei nº 6.830/1980[3], e em nenhum 

dessas hipóteses há a possibilidade de extinção do processo executivo 

sem o contraditório e a ampla defesa, que resultará na aplicação do inciso 

X do Art. 156 do CTN. Assim, impõe-se a este Juízo o processamento da 

Exceção antes da prolação da sentença de extinção, razão pela qual 

DETERMINO que DÊ-SE VISTAS (PJe) dos autos eletrônicos à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública 

Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam estes autos À 

CONCLUSÃO. INTIME-SE (PJe) a Advogada da Executada/Excepta. 

PUBLIQUE-SE (DJe) CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 21 de junho de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; II - a 

compensação; III - a transação; IV - remissão; V - a prescrição e a 

decadência; VI - a conversão de depósito em renda; VII - o pagamento 

antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no 

artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; VIII - a consignação em pagamento, nos 

termos do disposto no § 2º do artigo 164; IX - a decisão administrativa 

irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não 

mais possa ser objeto de ação anulatória; X - a decisão judicial passada 

em julgado. XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e 

condições estabelecidas em lei. Parágrafo único. A lei disporá quanto aos 

efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação 

da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 

144 e 149. [2]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente 

renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. [3]. Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015655-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SCHERWINSKI (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 1015655-59.2018.8.11.0041 

DIST.: 06/06/2018 18:48:16 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT 

FINALIDADE: 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: 1017067-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ DE AZEVEDO SILVA (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 1017067-25.2018.8.11.0041 

DIST.: 19/06/2018 11:14:56 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT 

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 
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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: 1011178-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G & H COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA BANDEIRA TAQUES OAB - 011.740.551-54 (REPRESENTANTE)

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 1011178-90.2018.8.11.0041 

DIST.: 26/04/2018 13:27:33 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE PORTO VELHO-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. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013192-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VILHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA OAB - RO3691 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (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 1013192-47.2018.8.11.0041 

DIST.: 16/05/2018 07:57:11 JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA 3ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE VILHENA - 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. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013398-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VILHENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE BALIEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ VARA DE 

EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL CARTA 

PRECATÓRIA PJe Nº 1013398-61.2018.8.11.0041 DIST.: 17/05/2018 

11:13:50 DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

VILHENA-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. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013444-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DIAS ARAUJO (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 1013444-50.2018.8.11.0041 

DIST.: 17/05/2018 14:49:38 DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE PORTO VELHO - 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. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014123-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LONDRINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTIANE CAMPANARI OAB - PR52875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ANELLI (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 1014123-50.2018.8.11.0041 

DIST.: 23/05/2018 15:06:05 DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE LONDRINA - PR FINALIDADE: 

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 
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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: 1015474-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VILHENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1015474-58.2018.8.11.0041 DIST.: 

05/06/2018 17:47:14 DEPRECANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE VILHENA - 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 com urgência. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017329-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.J DUARTE ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1017329-72.2018.8.11.0041 DIST.: 

19/06/2018 19:01:45 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL 

DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 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. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011138-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA OAB - RO3691 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES (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 1011138-11.2018.8.11.0041 

DIST.: 26/04/2018 07:49:12 DEPRECANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE VILHENA - 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. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004019-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR FISCAL DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

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 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1004019-96.2018.8.11.0041 - 

PJe IMPETRANTE: SIZENANDO SANTANA CPF nº 034.497.931-87 

IMPETRADO: CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR 

FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 11010 VISTOS, ETC... SIZENANDO 

SANTANA propôs via PJe, na data de 21/02/2018, a presente AÇÃO DE 

MANDADO DE SEGURANÇA em relação a ato do Procurador Fiscal do 

Município de Cuiabá, Dr. CESAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS, em 

virtude de a Autoridade Coatora ter proposto a Execução Fiscal n.º 

1026304-20/2017, para recebimento do crédito fiscal relativo ao IPTU do 

imóvel cadastrado sob o n.º 01.3.25.026.1026.001, na pendência de 

análise de Reclamação formulada pelo Impetrante, que originou o Processo 

Administrativo n.º 0.055.593/2014-1, onde se discute a legalidade da 

cobrança dos débitos de IPTU’s dos imóveis inscrições cadastrais nºs. 

01.3.25.026.1026; 04.1.21.028.0131.001; 04.1.21.028.0265.001 e 

01.3.25.015.0661.001, violando o disposto no Art. 151, inc. III do CTN, que 

estabelece que as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário, ID 11853358. Autos conclusos, na data 

de 15/03/2018 por este Juízo foi indeferido o pedido da liminar vindicado 

na petição inicial (ID 11853358), vez que o Impetrante não logrou êxito em 

demonstrar desde logo seu direito líquido e certo à suspensão dos atos 

executivos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1026304-20/2017, pois 

sequer juntou cópia do alegado Processo Administrativo, ocasião em que 

foi determinada a imediata vinculação destes autos com os autos da 

referida ação executiva, e após fossem concedidas vistas dos autos 

(PJe) à Autoridade Coatora para prestar informações, no prazo de dez 

dias, conforme Art. 7º, inc. I da Lei nº 12.016/2009, ID 12250808. Em 

04/04/2018 o Impetrante, através de sua Advogada, interpôs pedido de 

reconsideração da decisão que não concedeu a liminar pleiteada – ID 

12531660. É o relatório. DECIDO. Observo que o Impetrante juntou em 

04/04/2018, com seu pedido de ‘reconsideração’, na p. 4 do ID 12531838, 

o ‘Despacho e Informação’, datado de 15/10/2015, lançado no Processo 

0.055.593/2014-1, interessado SIZENANDO SANTANA, Assunto: 

Cancelamento de DÉBITOS DE IPTU, Inscrição 04.1.21.028.0265.001, onde 

se lê que ‘na oportunidade que tivemos informamos ao contribuinte a 
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necessidade de apresentar documentos que nos auxilie na localização 

dos imóveis em questão, onde o mesmo se prontificou a trazer, porém até 

a presente data não nos apresentou. Sendo assim, é necessário anexar 

matrícula atualizada, planta planimétrica de situação e localização do 

imóvel ou memorial descritivo ambos gereferenciados com coordenadas...’ 

, de forma que mais uma vez evidencia-se a ausência do requisito fumus 

bonni iuris para concessão da liminar em sede de mandado de segurança, 

razão pela qual subsistem os motivos que ensejaram o indeferimento da 

liminar vindicada. Além disso, não há previsão legal, em sede de mandado 

de segurança, regido pela Lei nº 12.016/2009, quanto ao “pedido de 

reconsideração” da decisão que indeferiu a liminar vindicada, ex vi o 

disposto no Art. 25 da Lei nº 12.016/2009[1], por analogia aos embargos 

infringentes, cabendo ao Impetrante, caso queira desconstituir o decisum, 

proferido em 15/03/2018, impugnar por meio do recurso que lhe é inerente, 

no caso Agravo de Instrumento[2] perante o E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, razão pela qual DETERMINO o imediato cumprimento da decisão 

proferida no ID 12250808, EXPEDINDO-SE a notificação pessoal à 

Autoridade Coatora (Mandado) e CERTIFICANDO-SE sobre tempestividade 

inclusive. INTIMEM-SE (PJe e DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 

20 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de 

segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao 

pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de 

sanções no caso de litigância de má-fé. [2]. Art. 7o Ao despachar a inicial, 

o juiz ordenará: § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou 

denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na 

Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 50040 Nr: 10626-12.1999.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cymac Construções Civis Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII. Do exposto pronuncio a prescrição intercorrente do(s) crédito(s) 

tributário(s) objeto do presente feito, de modo a resolver o processo em 

questão com julgamento do mérito (CPC, art. 269, inc. IV).

 VIII. Determino o desbloqueio de bens ou valores porventura bloqueados.

 IX. A Fazenda Pública não está sujeita ao do pagamento das custas 

(salvo das diligências com locomoção do Oficial de Justiça), devendo, 

todavia, ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária, se 

houver.

 X. Caso a parte executada tenha sido citada e contratado advogado ou 

tenha sido nomeado curador especial pelo juízo a ela, condeno a Fazenda 

Pública ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa (STJ, AgRg no AREsp 397999), 

ressalvado o caso da Súmula 421 do STJ, quando então não serão 

devidos honorários advocatícios.

 XI. Publique-se, registre-se, intime-se a Fazenda Pública e o advogado da 

parte executada, se houver, e cumpra-se.

 XII. Após, arquive-se o feito se nada mais for requerido com as 

providências da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 864368 Nr: 5120-30.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA BENVENUTI SOARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6.413/MT

 EXEC. FISCAL Nº 5120-30/2014 – COD. 864368EXCDA: ELVIRA 

BENVENUTI SOARES CAMPOSCPF Nº 293.347.641-04CDA’S Nº’S 

415753/2010, 552160/2011, 733144/2012 e 877692/2013.VALOR R$ 

4.987,79 -VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...(...)Eis o relatório 

necessário.DECIDO.Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício, que não demandem 

dilação probatória, ex vi Súmula STJ 393. Contudo, a interposição de 

referida objeção não tem o condão de suspender o curso da execução, 

cujas hipóteses estão previstas, taxativamente, nos Arts. 921 e 922 do 

CPC/2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções Fiscais), 

muito menos extingui-la sem o contraditório e o devido processo legal, 

principalmente quando não se vislumbra nos autos tanto a garantia do 

Juízo, quanto a presença de fumus boni juris e periculum in mora, já que 

foram juntados inicialmente um contrato particular de compra e venda do 

imóvel lavrado em 10/09/2008 firmado com JEFFERSON PEREIRA PINTO e 

VANUSA DE FATIMA VOBETO PINTO (fls. 16/17/18) e posteriormente a 

escritura pública de compra e venda do mesmo imóvel, datada de 

26/05/2008 firmado com ELZA CATARINA FREITAS GARCIA (fls. 29/30) 

.Assim, ad cautelam, DÊ-SE VISTAS dos autos à Fazenda Pública 

Municipal Exequente imediatamente, para se manifestar acerca da 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nos autos, no prazo de 

quinze dias. Decorrido o prazo acima com ou sem a manifestação da 

Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE estes autos 

imediatamente À CONCLUSÃO.INTIME-SE a Executada/Excepta desta 

decisão (DJe).CUMPRA-SE.Cuiabá, 23 de março de 2018.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 98058 Nr: 13839-26.1999.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPRATA - TRANSPO. PESADOS E COM. 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB 

(PROC.DO ESTADO) - OAB:2217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de processo arquivado provisoriamente, aguardando-se 

apenas o pagamento de custas. 2. O feito foi remetido à conclusão. 3. É o 

relatório. 4. Pois bem, as custas judiciais têm natureza jurídica de tributo 

(taxa de serviço público). 5. No caso, mais de cinco anos se passaram 

sem que o crédito inadimplido tenha sido constituído, como resta evidente 

dos autos. 6. Assim, incide na espécie o instituto da decadência na forma 

do inciso I do art. 173 do CTN. 7. Do exposto, reconheço, de ofício, a 

decadência das custas respectivas, extinguindo-se, assim, o crédito 

tributário correspondente nos autos. 8. P.R.I.C, na forma da CNGC. 9. Nada 

mais havendo, ao arquivo definitivo, lançando-se o código 16. 10. Dê-se 

cumprimento imediato à presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 98058 Nr: 13839-26.1999.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPRATA - TRANSPO. PESADOS E COM. 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB 

(PROC.DO ESTADO) - OAB:2217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...,

Em face à petição de fl.33, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra 

TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS E COMÉRCIO LTDA., com fulcro 

no artigo 794, I, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de levantamento de penhoras existentes, bem como 

desbloqueio de contas do Executado.

Custas a cargo do Executado.

Transitada esta em julgado e quitadas as custas, arquive-se com as 

respectivas baixas.

Não sendo as custas quitadas, arquive-se com baixa apenas no relatório 

mensal.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 361669 Nr: 31616-09.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S O S OTICA E RELOJOARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL pessoa jurídica de direito público 

interno, com base na Lei n.º 6.830/80 propôs perante este Juízo Ação de 

Execução Fiscal, visando o recebimento do débito inscrito na Dívida Ativa, 

conforme descrito na inicial.

 Por petição de fls. 21, a exeqüente requereu a extinção do feito, com 

fulcro no artigo 794, inciso I, do CPC, o levantamento de eventuais 

penhoras existentes, bem como o desbloqueio de contas, ressalvando 

que os encargos processuais ficarão a cargo dos executados.

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

pedido de fls., e, por conseqüência, julgo extinto o processo, com fulcro 

no artigo 794, inciso I, do CPC.

 Após o prazo recursal e pagas as custas pendentes, arquive-se, com as 

cautelas de estilo.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57734 Nr: 14952-78.2000.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de processo arquivado provisoriamente, aguardando-se 

apenas o pagamento de custas. 2. O feito foi remetido à conclusão. 3. É o 

relatório. 4. Pois bem, as custas judiciais têm natureza jurídica de tributo 

(taxa de serviço público). 5. No caso, mais de cinco anos se passaram 

sem que o crédito inadimplido tenha sido constituído, como resta evidente 

dos autos. 6. Assim, incide na espécie o instituto da decadência na forma 

do inciso I do art. 173 do CTN. 7. Do exposto, reconheço, de ofício, a 

decadência das custas respectivas, extinguindo-se, assim, o crédito 

tributário correspondente nos autos. 8. P.R.I.C, na forma da CNGC. 9. Nada 

mais havendo, ao arquivo definitivo, lançando-se o código 16. 10. Dê-se 

cumprimento imediato à presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57734 Nr: 14952-78.2000.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (FICHA 1.700) - “VISTOS ETC., HOMOLOGO POR SENTENÇA, PARA QUE 

SURTAM OS EFEITOS LEGAIS, A DESISTÊNCIA RETRO REQUERIDA E, VIA 

DE CONSEQUÊNCIA, JULGO EXTINTO O PROCESSO. DÊ-SE BAIXA NO 

RELATÓRIO E DEMAIS REGISTROS, PERMANECENDO EM ABERTO NO 

DISTRIBUIDOR ATÉ O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. 

P.R.I.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 382697 Nr: 18081-76.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCENE REIS GABRIEL, DOMINGOS GABRIEL, 

CASA DO GESSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em desfavor de CASA DO GESSO LTDA, JOCENE REIS GABRIEL e 

DOMINGOS GABRIEL.

A exequente requer a extinção do feito, com fulcro no artigo 794, inciso I, 

do CPC, face à Decisão Administrativa Nº. 20131084, de 11 de Setembro 

de 2013, conforme se vê às fls. 34/37.

 Considerando o requerimento da exequente, DECLARO EXTINTA a 

presente Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

contra CASA DO GESSO LTDA, JOCENE REIS GABRIEL e DOMINGOS 

GABRIEL, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de levantamento de penhoras se existentes, bem como 

desbloqueio de contas do Executado.

Custas a cargo do Executado.

Transitada esta em julgado e quitadas as custas, arquive-se com as 

respectivas baixas.

Não sendo as custas quitadas, arquive-se com baixa apenas no relatório 

mensal.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 466051 Nr: 33402-20.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II 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.

Isento de pagamento das custas processuais.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 466051 Nr: 33402-20.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II 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.

Isento de pagamento das custas processuais.

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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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000498-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA FREITAS DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000498-69.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MIRNA FREITAS DINIZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars, que 

veio redistribuído do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora propôs a presente 

ação em face, Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, que, no 

entanto, não possui capacidade jurídica para figurar no polo passivo desta 

ação. 3. Ainda em análise ao feito, constato a ausência do recolhimento 

das custas processuais. 4. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, 

assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerente providencie a 

regularização correta do polo passivo da presente ação bem como efetue 

o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 5. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para 

decisão. 6. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá,. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003587-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR SANTOS DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003587-48.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 11/03/2016 15:33:13 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO/A: IVAIR SANTOS DE MOURA CPF: 562.632.609-04 

Nºs das CDA’s 2013 / 0928562 - 2014 / 1078924 - 2015 / 1227079 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.777,39 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007305-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TEIXEIRA DE LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 1007305-53.2016.8.11.0041 DIST.: 

24/05/2016 09:23:26 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECUTADO/A: ANTONIO TEIXEIRA DE LACERDA CPF: 279.534.831-49 

Nºs das CDA’s 830385 1028385 1217786 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.706,46 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente 

ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 
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Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003704-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MARIA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1003704-39.2016.8.11.0041 

DISTRIBUIÇÃO: 15/03/2016 09:09:35 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: ANTONIA MARIA DA COSTA CPF: 598.251.468-34 

Nº da CDA 2013 / 0826588 VALOR DA CAUSA: R$ 5.864,26 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003904-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIR CAPRIATA DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1003904-46.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2016 09:03:07 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: ROSENIR CAPRIATA DE SOUZA LIMA CPF: 

482.576.131-34 Nº da CDA 2013 /896136 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.035,61 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente 

ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 264 de 503



Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004101-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO EMANUEL FIGUEIREDO ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FIS. MUNIC. Nº 1004101-98.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 22/03/2016 08:10:25 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: ALUISIO EMANUEL FIGUEIREDO ARRUDA CPF: 

128.645.101-97 Nºs das CDA's: 2015 / 1090494 - 2015 / 1218837 VALOR 

DA CAUSA: R$ 14.415,78 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25841 Nr: 584-13.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO CESAR MIGLIARI, Vinicius Tiago Pais 

Simão dos Santos, Alex Sandro Antonio Marega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉU: VINÍCIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS 

SANTOSVistos.Cuida-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de VINÍCIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta 

tipificada no art. 299, caput, do Código Penal.A denúncia foi recebida em 

14-4-2017 (fls. 2.176/2.183).Citado (fl. 2.198), o réu apresentou resposta 

à acusação às fls. 2.186/2.194. Em síntese, sustenta a falta de justa 

causa para o exercício da ação penal, pugnando pela sua absolvição 

sumária. Arrolou seis testemunhas de defesa.É o relatório. DECIDO.Consta 

da denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a prática de 

fraude contra o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos 

Florestais – SISFLORA, integrado ao Cadastro de Consumidores de 

Produtos Florestais – CC-SEMA, que tem por finalidade auxiliar e controlar 

a comercialização e o transporte de produtos Ambiente das Comarcas de 

Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações 

penais que tratem de crimes ambientais.” [sem destaque no original]Desse 

modo, considerando que ao réu VINÍCIUS foi atribuída conduta tipificada 

como crime comum – falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP) –, falece 

competência a esta vara especializada em matéria ambiental para 

processar e julgar a presente ação penal.Pelo exposto, RECONHEÇO A 

INCOMPETÊNCIA da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá para 

processar e julgar a presente ação penal, com fundamento no art. 70, do 

Código de Processo Penal, c/c art. 2º, da Resolução n. 03/2016/TP, por 

conseguinte, DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor 

para que promova a redistribuição a uma das varas criminais da Comarca 

de Cuiabá. Promova-se a retificação da capa dos autos, fazendo constar 

apenas VINÍCIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS no polo passivo, sem 

prejuízo das anotações de estilo em sistema próprio de controle 

processual (Sistema Apolo).Promovam-se as baixas de 
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estilo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 24 de 

maio de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39627 Nr: 1256-16.2018.811.0082

 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: OSVALDO LUI RUBIN PASQUALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SEMA/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joeverton Silva de Jesus - 

OAB:9946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de pedido de desistência da ação formulada pela impetrante à fl. 

106, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

requerendo, por conseguinte, a homologação do pedido.

É o relatório. DECIDO.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015, que estabelece que o juiz não resolverá o 

mérito quando “homologar a desistência da ação.”

Quanto à aplicação do referido instituto processual em sede de ação 

mandamental, Hely Lopes Meirelles leciona:

“O mandado de segurança, visando unicamente à invalidação de ato de 

autoridade, admite desistência a qualquer tempo.” (in Mandado de 

Segurança. 29ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 123). (sem 

destaque no original).

Da mesma forma é o entendimento do seguinte julgado do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – REAVALIAÇÃO QUESTÕES – 

CONCURSO MAGISTRATURA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O pedido de desistência do 

mandamus pode ser formulado a qualquer tempo, independentemente da 

anuência do impetrado, acarretando a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, em conformidade com o art. 267, VII do CPC.” (MSI 

N.º 84066/2006 – ÓRGÃO ESPECIAL - CLASSE II – REL. DES. DONATO 

FORNUTADO OJEDA). [sem destaque no original]

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015.

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.

P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas de 

estilo.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39760 Nr: 1343-69.2018.811.0082

 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: CIAGRA COMPANHIA AGROPASTORIL ARUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - 

SUNOR/SEMA/MT, COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE 

NORMAS DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de que o impetrante apresente 2 cópias da 

inicial para o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28265 Nr: 479-02.2016.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: Rohden Indústria Lignea Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SEC. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA/MT

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

OAB:17132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a impetrante para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32457 Nr: 217-18.2017.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA DE FATIMA MARTINS TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY 

SANTANA - OAB:MT 19.555/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, e 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.CONDENO a embargante ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade no valor 

de R$500,00 (quinhentos reais), nos temos do art. 85, §8º do 

CPC/2015.Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso 

e, a seguir, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30327 Nr: 1842-24.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CRISTINA FERRARI 

SABINO - OAB:28490

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 27), 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.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38972 Nr: 817-05.2018.811.0082

 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: ESPOLIO DE YASUHIRO TANAKA, ALIUDA SUKO 

SUZUKI TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procurador Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 
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mérito, com base no art. 485, inciso VI e §3º, c/c art. 493, 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.P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

de estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de maio de 2018.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25429 Nr: 250-76.2015.811.0082

 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: AIRTON EMILIO CAPELESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO DA 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23894 Nr: 371-41.2014.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL QUINTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:PROC DO EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:9563/MT

 Vistos.

 Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

por meio do depósito às fls. 47/52, determino a extinção do processo, na 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado a título de 

honorários advocatícios em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Efetivada a transferência, bem assim com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30327 Nr: 1842-24.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CRISTINA FERRARI 

SABINO - OAB:28490

 Vistos.

1. Defiro o pedido de levantamento do saldo do valor bloqueado em favor 

do exequente, nas contas indicadas à fl. 20.

2. Expeça-se o necessário.

3. Em seguida, vistas ao exequente, conforme requerido.

4. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de julho de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32204 Nr: 17-11.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar ao requerido 

que, no prazo de 90 (noventa) dias, promova o licenciamento ambiental e 

urbanístico do novo Terminal Atacadista de Cuiabá e, por conseguinte 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo 

multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), conforme permissão 

legal do art. 536, §1º do CPC. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, 

da Lei de Ação Civil Pública.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30435 Nr: 1934-02.2016.811.0082

 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: HELGA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE NORMAS DO MEIO 

AMBIENTE E AUTOS DE INFRAÇAO -SUNOR/SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Gonçalves - 

OAB:13.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que 

suspenda os efeitos da decisão administrativa emitida no processo 

administrativo n. 746246/2011, em trâmite na SEMA/MT, devendo ser 

concedido novo prazo de recurso ao CONSEMA, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Encaminhe-se ainda 

cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral 

do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 

12.016/2009.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos 

termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23662 Nr: 148-88.2014.811.0082

 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: NILTON TERRUGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danieli Felber - OAB:10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, evidenciada a ausência de interesse processual, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor 

de R$ 1.538,00 (mil quinhentos e trinta e oito reais), 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29279 Nr: 1160-69.2016.811.0082

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY TEIXEIRA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Barrios Junior - 

OAB:16640/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:OAB/MT 4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. MAURICIO BARRIOS JUNIOR, OAB/MT 16.640, para que devolva os 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40672 Nr: 1927-39.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO RAIMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MARCEDO SILVA - 

OAB:6912, JOÃO JACQUES DA COSTA - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: DELCIO RAIMUNDI

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Cuida-se de Ação Anulatória ajuizada por DELCIO RAIMUNDI, devidamente 

qualificado nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 

140.247, lavrado em 13-6-2011, objeto dos autos do Processo 

Administrativo n. 530777/2011 em trâmite na Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente.

A inicial encontra-se instruída com os documentos de fls. 22/143.

Entendo necessário, antes de apreciar o pedido liminar, ouvir o ente 

público requerido, razão pela qual postergo a análise do pleito após sua 

manifestação, o que ora determino, fixando, para tanto, o prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 20 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36020 Nr: 2685-52.2017.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:38266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o embargante para, querendo, se manifestar sobre a 

impugnação apresentada às fls. 199/207, no prazo de 10 (dez) dias,

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39175 Nr: 953-02.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA JULIA DE JESUS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a embargante para, querendo, se manifestar sobre a 

impugnação apresentada às fls. 199/207, bem assim especificar eventual 

prova que pretenda produzir, no prazo de 10 (dez) dias,

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26002 Nr: 713-18.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NEVES DOS SANTOS, BATHILDE 

JORGE MORAES ABDALLA, PAULO ROGERIO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Júnior - OAB:9245/MT

 Vistos.

1. CERTIFIQUE o Sr. Gestor a respeito da citação do réu ANDERSON 

NEVES DOS SANTOS. Em caso negativo, providencie o necessário 

visando o cumprimento do determinado às fls. 2.286/2.293, inclusive com a 

expedição de carta precatória para a Comarca de Vitória (ES), conforme 

endereço constante na inicial acusatória.

2. DEFIRO o pedido de vista formulado pela defesa do réu PAULO 

ROGÉRIO RIVA (fl. 2.311), devendo apresentar resposta à acusação no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do Código de Processo 

Penal.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24262 Nr: 700-53.2014.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Santana - OAB:3187

 Vistos.

1. Considerando que a penhora on line realizada em 21-7-2015 (fls. 31/34) 

bloqueou na íntegra o valor executado, conforme CDA atualizada pelo 

próprio exequente em 08-6-2015 (fl. 28/30), bem assim a improcedência 

dos Embargos à Execução n. 1280-49.2015.811.0082 (Cód. 26.806) (fls. 

63/68), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Com o trânsito em julgado e pagas as custas pela parte executada, 

após as anotações de estilo, arquive-se.

3. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

4. PROMOVA-SE a vinculação aos presentes autos do valor bloqueado às 

fls. 31/34.

5. INTIME-SE o exequente para que informe os dados bancários para o 

respectivo levantamento do valor penhorado.

 6. Cumprido o item 5, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para o levantamento 

do valor penhorado de acordo com as informações bancárias prestadas 

pela parte exequente.

7. Contudo, antes do efetivo levantamento, considerando os termos do 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, no âmbito do CNJ, intime-se a parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso.

8. Decorrido o prazo sem manifestação da parte contrária, certifique-se.

9. Em seguida, aguarde-se por 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do 
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prazo para recurso, quando então poderá ser efetivado o levantamento do 

depósito (art. 1º, §1º, do Prov. 68/18-CNJ).

10. P.R.I.C.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28661 Nr: 813-36.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO APARECIDO FELIX ALVES

 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): SERGIO APARECIDO FELIX ALVES, Cpf: 

52701042968, 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: 17/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de SERGIO APARECIDO FELIX 

ALVES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Pagar o 

débito inscrito em Dívida Ativa, Conforme Certidão, em anexo, referente: 

1253328, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1253328/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/05/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.920,17

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30070 Nr: 1670-82.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDI MOVEIS E COMPONENTES IND. E 

COMERCIO LTDA, JOSE EDSON ROSSI

 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): OBDI MOVEIS E COMPONENTES IND. E 

COMERCIO LTDA, CNPJ: 37526191000130. 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: 19/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de OBDI MOVEIS E COMPONENTES 

IND. E COMERCIO LTDA e JOSE EDSON ROSSI, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Pagar o débito inscrito em Dívida 

Ativa, Conforme Certidões, em anexo, referentes: 2012/0813326; 

2013/0942446; 2014/0966403; 2015/1105384, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0813326/2012, 0942446/2013, 

0966403/2014, 1105384/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/07/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.876,58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33653 Nr: 1027-90.2017.811.0082

 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: REMIGIO DURIVAL MOMESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624 MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:16.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32242 Nr: 53-53.2017.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Gomes e Cia Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR ARFOX- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão retro.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 346397 Nr: 6905-58.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Advogado acerca da decisâo .

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 379379 Nr: 21030-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOPHER GONÇALVES MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIK NEVES BARACAT - 

OAB:18.525-MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/MANIFESTAR

Prazo:05

Intimando:DR. ERIK NEVES BARACAT. OAB/MT: 18525

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), acima qualificado, mais 
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precisamente para manifestar sobre a desitencia do Ministério Público com 

relação a testemunha Michelli de Almeida Constantino. às fls. 179.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 330791 Nr: 11088-09.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Deivid da Costa, Cpf: 02937505139, Rg: 5255884 SSP 

MT Filiação: Maria Oneida da Costa Neto, data de nascimento: 23/03/1988, 

brasileiro(a), natural de Goiania-GO, convivente, Endereço: Rua Gv 15, 

Qdra 57, Lote 16-A, Bairro: Residencial Goiania Viva, Cidade: Goiania-GO

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 14/06/2018, às fls. 

107/114, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR DEIVID DA 

COSTA pelo delito descrito no Artigo 157, Capu, c/c Art. 14, II, do CP, à 

pena de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, 

regime aberto, nos termos do Art. 33, § 2º CP. Sem custa processuais, por 

ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 439258 Nr: 15765-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RODRIGUES DA 

SILVA VIEIRA - OAB:21038

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ CONSTITUIR NOVO DEFENSOR

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Carlos Andre da Silva Rodrigues, Cpf: 05676125110, Rg: 

1636459-0 SSP MT Filiação: Jose Carlos Rodrigues e Quelen Cristina 

Pinholati da Silva, data de nascimento: 20/02/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, pensionista, Endereço: Rua 10, Quadra 16, N. 355 

Ou 325, Bairro: Jd. Vitoria, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, mais precisamente, para para constituir novo defensor no 

prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á 

nomeado o Dr. Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na 

sua defesa, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 132234 Nr: 19273-75.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DE FIGUEIREDO, WANDERSON DA 

COSTA SANTANA, EDWILSON ROBERTO MORAES DE SENA, ALGEMIRO 

SANCEDO PAZETO, MAXUEL OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ELIANE CORREA - 

OAB:16.672-A, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA. OAB/MT: 11.811

DR. LUCAS ARRAIS CORREA. OAB/MT: 19.128

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 18/05/2018, às fls. 

330/338, nos autos acima mencionados, na qual o réu WANDERSON DA 

COSTA SANTANA, foi condenado nas sanções do artigo 155, parágrafo 

4º, inciso I, do CP a pena de 02 (dois) anos d reclusão e 10 (dez) 

dias-multa e o réu EDWILSON ROBERTO MORAES DE SENA, foi 

condenado nas sanções do Art. 180, do CP à pena de 01 (um) ano de 

reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ambos no regime aberto 

conforme Art. 33 parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 414079 Nr: 19019-58.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Joilson França da Silva, Rg: 176.46.81-2 SSP MT 

Filiação: Justino Gonçalves da Silva e Creusa Bispo França, data de 

nascimento: 31/10/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

servente de pedreiro, Endereço: Rua 13, Quadra 24, Lote 224, Bairro: 

Jardim Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 155, § 4°, OI DO CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 349441 Nr: 10484-14.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIE CABRAL FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jucie Cabral Figueiredo, Cpf: 70580405168, Rg: 

11240601 SSP MT Filiação: João Gonzaga e Maria de Lourdes Cabral 

Figueiredo, data de nascimento: 28/11/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), gerente, Endereço: Rua 04, Nº 24, Qdra e, Bairro: 

Asa Bela, Cidade: Várzea Grande-MT
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Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 180, Caput, do CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 309229 Nr: 7505-50.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEI DE SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. FABIO YEGROS PEREIRA. OAB/MT: 8.574

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para tomar ciência do laudo pericial encartado às fls. 

276/281.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 407833 Nr: 12466-92.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE JESUS MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P´/ DEFESA PRELIMINAR,

Prazo:10

Intimando:DR. MAURO LEMES JUNIOR. OAB/MT: 14.374

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434980 Nr: 11161-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEANDRO AFONSO DE LARA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OLEANDRO AFONSO DE LARA LOPES, 

Cpf: 03045452108, Rg: 17071933, Filiação: Vera Lucia de Lara Lopes e 

Afonso Parreira Lopes, data de nascimento: 15/01/1985, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), aposentado, Telefone 65 9673-7825. 

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: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR o acusado OLEANDRO AFONSO DE LARA LOPES, pela 

prática do crime descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03 c.c. art. 61, inciso 

I, do Código Penal, com a aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso 

III, alínea “d”, do Código Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, à 

dosimetria da pena. 4.1. Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou 

comprovada, sendo a conduta do réu normal à espécie. Há registro de 

antecedentes criminais, tendo o acusado condenações em seu desfavor 

com trânsito em julgado, inclusive com PEP formado. Portanto, tal 

circunstância será utilizada como agravante na próxima fase. Não há 

elementos para se auferir sua personalidade, nem sua conduta social. Os 

motivos do crime e as circunstâncias do fato são comuns à espécie. Posto 

isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena 

base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.4.2. Circunstâncias legais:Presente a atenuante da confissão 

espontânea e a agravante da reincidência.Nestes casos em que há 

concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nº 

1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de 

compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante 

da reincidência. Dessa forma, com a compensação das circunstâncias 

legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.4.3. Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Inexistem causas de aumento e de diminuição da 

pena a serem consideradas. 5. Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena 

do réu OLEANDRO AFONSO DE LARA LOPES, qualificado nos autos, em 

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa no mínimo legal.6. Do Regime de Cumprimento da Pena:A 

reprimenda será cumprida em regime inicial SEMIABERTO conforme o art. 

33, § 2º, b, do Código Penal, em razão da reincidência.7. Deliberações 

Finais:Com relação à arma de fogo e munições apreendidas, declaro o 

perdimento em favor da União (91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), 

devendo estas serem encaminhadas ao Comando do Exército (art. 25 da 

Lei n. 10.826/03).Há documento pessoal apreendido pendente de 

restituição (fl. 66), razão pela qual autorizo a entrega, mediante lavratura 

de termo próprio e cópia juntada nos autos, nos termos do Capítulo VII, 

Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, 

que dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento”.Isento o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais.Transitada em julgado 

para a acusação, expeça-se a guia de execução provisória, conforme 

dispõe a CNGC em seu CAPÍTULO VII – OFÍCIO CRIMINAL, Seção 29 – 

Execução Provisória da Pena, Art. 1.573, parágrafo único:“Art. 1.573. 

Tendo em vista o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 

5.°, LVII, da CF, a execução só poderá ser promovida se for para 

beneficiar o réu.Parágrafo único. Havendo trânsito em julgado para a 

acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, 

mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de execução provisória, 

procedendo-se na forma desta Seção”.Após, comunique-se a 

condenação via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018
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Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414815 Nr: 19827-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALVES DE BARROS QUEIROZ, MARCUS 

VINICIUS COSTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19145, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCUS VINICIUS COSTA DE ARRUDA, 

Cpf: 05191590120, Rg: 2092326-0, Filiação: Nilza Lenir da Costa e Noedil 

de Arruda, data de nascimento: 14/07/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 99343-2253. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR 

os acusados IGOR ALVES DE BARROS QUEIROZ e MARCUS VINICIUS 

COSTA DE ARRUDA pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, 

incisos I e II, do Código Penal, com a aplicação da atenuante descrita no 

art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal apenas em favor ao acusado 

IGOR ALVES DE BARROS QUEIROZ.4. Dosimetria:Passo, 

consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. RÉU IGOR ALVES DE 

BARROS QUEIROZa) Circunstâncias Judiciais:A culpabilidade é comum à 

espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o 

acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir a 

conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são 

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da 

normalidade para este tipo de crime. As consequências do crime foram 

graves, pois o bem lesado não foi recuperado. O comportamento da vítima 

em nada contribuiu para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 

do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, 

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias 

Legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Presente 

a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, 

alínea “d”, do Código Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena 

base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de 

Diminuição e de Aumento de Pena:Inexistem causas de diminuição de 

pena.Presentes as causas de aumento de pena, dispostas no artigo 157, 

§ 2°, incisos I e II, do Código Penal, pelo uso de arma de fogo e concurso 

de pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , elevo 

a pena aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao 

patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa.d) Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu IGOR 

ALVES DE BARROS QUEIROZ, qualificado nos autos, de 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa no mínimo legal.e) Regime de Cumprimento da Pena:Ante a pena 

aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal.f) Substituição da Pena:Descabe qualquer 

substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido 

cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).4.2. RÉU 

MARCUS VINICIUS COSTA DE ARRUDAa) Circunstâncias Judiciais:A 

culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais, sendo o acusado tecnicamente primário. Não há 

elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. 

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do 

crime não destoam da normalidade para este tipo de crime. As 

consequências do crime foram graves, pois o bem lesado não foi 

recuperado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o 

resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias Legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes e atenuantes a serem apreciadas. c) Causas 

de Diminuição e de Aumento de Pena:Inexistem causas de diminuição de 

pena.Presentes as causas de aumento de pena, dispostas no artigo 157, 

§ 2°, incisos I e II, do Código Penal, pelo uso de arma de fogo e concurso 

de pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , elevo 

a pena aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao 

patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa.d) Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu MARCUS 

VINICIUS COSTA DE ARRUDA, qualificado nos autos, de 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa no mínimo legal.e) Regime de Cumprimento da Pena:Ante a pena 

aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal.f) Substituição da Pena:Descabe qualquer 

substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido 

cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).5. Deliberações 

FinaisNão há objetos a serem destinados.Intimem-se as vítimas, conforme 

determinação constante no artigo 201, § 2º do Código de Processo 

Penal.Isento os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais.Eventual detração será realizada pelo juízo da execução.Com 

o trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução da pena, 

instruindo-a com as peças, nos termos do que dispõe a CNGC.Após, 

comunique-se a condenação via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 13 de abril de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481687 Nr: 21415-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA 

SANTOS, Filiação: Maria Madalena Alves da Silva e Sebastião Jose da 

Silva Santos, data de nascimento: 05/05/1999, brasileiro(a), natural de 

Maceió-AL, solteiro(a), soldador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR o acusado CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS, 

pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com a 

aplicação das atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do 

Código Penal.4. Dosimetria: Passo, consequentemente, à dosimetria da 

pena. 4.1. Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à espécie. Não 

há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o acusado 

primário. Não há elementos para se aferir a conduta social e a 

personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo 

penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este 

tipo de crime. As consequências do crime não foram graves. O 

comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Posto isso, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base 

no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.4.2. Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes 

a serem apreciadas. Não obstante haver reconhecido as atenuantes da 

maioridade relativa e da confissão espontânea, deixo de diminuir a pena 

por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir aquém deste quantum nesta 

fase.4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:Presente a causa 

majorante descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, pelo 

concurso de pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do 
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STJ , aplico a pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao 

patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa para este crime.5. Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do 

réu CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS, já qualificado nos autos, 

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.6. 

Regime de Cumprimento da Pena:Ante a pena aplicada ao acusado na 

prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o SEMIABERTO, conforme o art. 33, § 2º, b, do 

Código Penal.7. Da Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição 

em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com 

grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).8. Objetos apreendidos:Com 

relação ao simulacro apreendido (fl. 37), determino a destruição nos 

moldes da CNGC.9. Deliberações Finais:Intime-se a vítima, conforme 

determinação constante no artigo 201, § 2º do Código de Processo 

Penal.Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.Com o trânsito em julgado, expeçam-se guias para a 

execução da pena, instruindo-as com as peças, nos termos do que dispõe 

a CNGC.Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, 

c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462728 Nr: 2582-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FERREIRA COSTA, 

ROOSEVELT JUNIOR DE SOUZA HOFMANN, ANISIO NEVES DOS REIS, 

SOELI DA SILVA SOUZA CAMPOS, RAFAEL AQUIMIRO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXSANDRO FERREIRA COSTA, Cpf: 

70511888104, Rg: 13208659, Filiação: Marlene Ferreira Costa e Desusdete 

Alves Costa, data de nascimento: 31/10/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 9229-3616. 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 25 de março de 2016, por volta das 17h30min, 

em residência situada na rua São Silvestre, N° 273, bairro Goiabeiras, 

nesta capital. Os denunciados ROOSEVELT, ALEXSANDRO, RAFAEL E 

ANÍSIO, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo, 

consistente na destruição de um portão, diversos obejtos, pertencentes à 

vítima EDJANE AVILA GASPARINI.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 2582-68.2017.811.0042(Código: 

462728)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S): ALEXSANDRO 

FERREIRA COSTAROOSEVELT JUNIOR DE SOUZA HOFMANNRAFAEL 

AQUIMIRO VAZSOELI DA SILVA SOUZA CAMPOSANISIO NEVES DOS 

REISVistos etc.I – DO RÉU ALEXSANDRO FERREIRA COSTA:Compulsando 

os autos, verifica-se que o réu ALEXSANDRO FERREIRA COSTA não foi 

citado pessoalmente (fls. 102/103), diante disso, acolho o parecer 

ministerial de fl. 132 e determino que o acusado seja citado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a 

partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor 

constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.II – DO RÉU 

ROOSEVELT JUNIOR DE SOUZA HOFMANN:Oficie-se o juízo deprecado 

para que preste informações acerca do cumprimento do ato deprecado à 

fl. 129.III - DO RÉU ANISIO NEVES DOS REIS:Oficie-se a Central de 

Mandados requisitando a devolução da Certidão do Mandado de Citação 

expedido em 16.05.2018, conforme fl. 125.IV – DOS RÉUS RAFAEL 

AQUIMIRO VAZ e SOELI DA SILVA SOUZA CAMPOS:Considerando que 

na data designada para audiência de suspensão condicional do processo 

em relação à ré SOELI estarei usufruindo de compensatórias, DERROGO 

parcialmente a decisão de fls. 98/99, para futura designação do ato.Em 

relação ao acusado RAFAEL, este apresentou Resposta à Acusação às 

fls. 121/122, contudo esta não contém preliminares (alegações de vícios 

ou falhas processuais). Tampouco foram trazidas argumentações 

relativas ao mérito da causa, as quais, de qualquer forma, são 

inadequadas neste momento processual.Considerando que 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 e ainda, diante da impossibilidade de lançamento de audiência 

para período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento 

estabelecido pela CGJ/MT, aguardem-se as respostas das diligências 

pendentes em relação aos demais réus e após, conclusos.Às 

providências.Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 516168 Nr: 8592-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS YURI SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:22331/MT

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II - Nomeio, apenas para este ato, o advogado Rodrigo Moreira Marinho 

OAB 18.791 para patrocinar a defesa do réu Dennis Yuri Silva Barros, a 

quem arbitro os honorários no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a 

serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

III – Defiro o pedido ministerial para juntada de laudo pericial.

IV – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 V – Com relação ao pedido de revogação da prisão, defiro o pedido em 

razão do término da instrução, ser o réu primário e, em caso de eventual 

condenação o regime será diverso do fechado. Expeça-se alvará de 

soltura, devendo o réu ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiver preso.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

RODRIGO MOREIRA MARINHO

Advogado nomeado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 506633 Nr: 45645-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MARIA DE CAMPOS, MARCIO DE 

CAMPOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO. - OAB:

 Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:- CONDENAR o réu 

MÁRCIO DE CAMPOS CARVALHO qualificado nos autos, na pena dos 

delitos tipificados no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, c.c. art. 

61, inc. I, c.c. art. 65, inciso III, alínea “d”, todos Código Penal e;- 

ABSOLVER a ré JAQUELINE MARIA DE CAMPOS, qualificada nos autos, 

nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512379 Nr: 5058-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA, ALEX 

DINIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/O

 Vistos,

 I – Trata-se de pedido de revogação da prisão dos réus, com 

manifestação desfavorável do MP. Entendo que o pedido merece ser 

indeferido, como de fato o indefiro, pois se trata de processo com mais de 

um réu, com várias vítimas, pois foi mais de um crime descrito na 

denúncia, de modo que a instrução realmente pode se alongar.

De outro modo, entendo que a data para a próxima audiência está próxima, 

o que faz com que o curso processual se encerre em breve. Entendo, 

ainda, que a garantia da ordem pública merece ser preservada, assim 

como devo garantir a instrução do feito, de modo que ao menos até a 

audiência devem os réus se manterem na situação que se encontram.

II – Defiro o pedido de vistas para o MP.

III – Designo audiência para o dia 19.07.2018 às 14h00 para oitiva das 

testemunhas e interrogatório dos réus.

IV – Intimem-se e requisitem-se.

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

AUGUSTO BOURET ORRO

Advogado de defesa (Alex)

ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO

Advogado de defesa (Willian)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 462297 Nr: 2124-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE LARA PEREIRA, WAGNER VITOR 

DA SILVA, DEIVID CRISTIAN LIMA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ROBSON DA SILVA - OAB:, TALITTA ROSA CRUZ 

DE ALMEIDA - OAB:21606 O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para: -CONDENAR o 

réu WILLIAN DE LARA PEREIRA, qualificado nos autos em exame, pela 

prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 71, c.c. art. 

65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal e DEIVID CRISTIAN LIMA 

PEREIRA, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito 

no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 71, ambos do Código Penal.- 

ABSOLVER o réu WAGNER VITOR DA SILVA, qualificado nos autos, nos 

termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 526045 Nr: 17988-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RICHARD GARCIA LEMES, JEFERSON 

HERNANDES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:OAB/MT 23886/0

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA do autuado JEAN RICHARD GARCIA LEMES, mediante o 

cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO 

CPP:I – Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença;II – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma 

forma o número de telefone para contato, comunicando-se o juízo 

qualquer alteração ou mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, de comprovante de endereço atualizado;Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não estiver preso, 

consignando as advertências legais.NO ATO DO CUMPRIMENTO DO 

ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO PELO ACUSADO O 

ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS A SAÍDA DA 

PRISÃO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE NÃO SENDO ENCONTRADO NO 

LOGRADOURO DECLINADO, SERÁ DECLARADO REVEL.Advirta o 

acusado que o descumprimento das citadas medidas poderá culminar na 

aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas ou até na 

decretação da prisão preventiva.Recolham-se eventuais mandados de 

prisão expedidos em desfavor do acusado provenientes deste feito, 

procedendo-se as baixas, anotações e comunicações necessárias. 

Ciência ao MP. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 

20 de junho de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 522140 Nr: 14113-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS, MAYCON 

TOMAZ DE SOUZA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FÁBIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574MT

 Cód. 522140

DESPACHO

Vistos etc.

Intime-se o advogado constituído pelo denunciado MAYCON TOMAZ, Dr. 

Fábio Yegros Pereira para proceder a assinatura do pedido liberdade 

provisória anexado às fls. 74/87, no prazo de 48 horas, sob pena de 

desentranhamento da peça.

Na mesma oportunidade intime-se o patrono acima mencionado para 

apresentar a competente resposta à acusação nos termos da Lei, bem 

como informar a que tipo de cirurgia o denunciado foi submetido, conforme 

informado á fl. 76, instruindo os autos, inclusive com documentos médicos, 

viabilizando, se necessário, o seu tratamento dentro do cárcere.

Sem prejuízo quanto a juntada das informações acima mencionadas, 

desde já DETERMINO seja expedido ofício ao diretor da Penitenciária onde 

o denunciado se encontra encarcerado, a fim de que sejam adotadas as 

diligências imediatas visando averiguar a necessidade encaminhamento do 

acusado para tratamento médico/hospitalar/medicamentoso.

Constatada a necessidade, submeta-o a avaliação, inclusive para saber a 

que tipo de cuidado médico deve ser submetido, adotando-se, para tanto, 

todas as medidas, objetivando o procedimento, conforme prescrito por 

médico especialista, elaborando-se, na sequência, laudo circunstanciado 

das providências adotadas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Tendo em vista que foi certificado à necessidade de nomeação de 

defensor público ao denunciado FAGNER FIGUEIRAS DE JESUS (99/100), 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a sua defesa, 
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devendo para tanto, ser aberta vista para a apresentação de resposta á 

acusação, nos termos da Lei.

No mais, lançada a assinatura do patrono constituído pelo denunciado 

Maycon façam-se os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 495867 Nr: 35113-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY DE MOURA ALBUEZ, ALEXANDRE 

SOARES DE LIMA, VICTOR HUGO QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Processo Crime nº. 35113-13.2017.811.0042 – Cód. 495867

Vistos, etc.

Considerando que na data anteriormente designada não houve 

expediente, conforme Portaria nº 725/2018 DGTJ-PRES, restou 

prejudicada a realização de audiência.

 Desta forma, redesigno o dia 09/08/2018 às 16h00min para audiência de 

instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de junho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 373802 Nr: 14937-18.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO, MARCOS 

FELIPE ESCOBAR DE SOUZA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOARIBE ADRIÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 Processo Crime nº. 14937-18.2014.811.0042 – Cód. 373802

Vistos, etc.

Considerando que há necessidade de readequação de pauta para serem 

colocados processos de réu preso e cartas precatórias urgentes, 

redesigno audiência para o dia 01/08/2018 às 14h00min para audiência de 

instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de junho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 399532 Nr: 3676-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Custódio Inácio dos Santos- 

OAB/MT 16.139 - OAB:16.139

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 29/10/2018 às 

14h45min 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.: 381451 Nr: 23224-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR PABLO DA GUIA, LEANDRO 

MAGALHÃES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES - OAB:19.124/MT

 Processo Crime nº. 23224-67.2014.811.0042

Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta para realização de audiências de 

réu preso, redesigno o dia 10/10/2018 às 14h45min 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.: 42284 Nr: 10782-79.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, 

FORTUNATO VIANA DA COSTA FILHO, EDIR FOCHESATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBLES VARGAS O. 

RODRIGUES - OAB:5605/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4754/MT

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta para realização de audiências de 

réu preso, redesigno o dia 15/10/2018 às 14h45min para audiência de 

instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 420869 Nr: 26369-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONATO GUIMARÃES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Intimar o Dr.Pedro Rodrigues da Silva Neto OAB/MT 16.455 e a Dra.Marta 

Xavier da Silva OAB/MT 12.162, da audiência marcada para o dia 24 de 

julho de 2018, às 14h30min, para a oitiva da testemunha Eduardo Heise 

Foerster, nos autos 0001454-90.2018.8.24.0082, no Juizado Especial 

Criminal do Continente e Unidade de Delitos de Transito da Comarca de 

Florianópolis-SC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 516167 Nr: 8591-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ SILVA PEREIRA, JEAN 

RODRIGUES SILVA SANTOS, WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JORGE PRADO DE 

CAMARGO LIBOS - OAB:23.173

 Intimar o Dr.Miguel Jorge Prado de Camargo Libos OAB/MT 23.174, 

advogado do réu: Jean Rodrigues da Silva Santos,da audiência de 

Instrução e Julgameto designada para o dia 07 de agosto de 2018, às 

16h30min, no Forum da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 349446 Nr: 10489-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDILENO DE QUEIROZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SÉRGIO DE 

ALMEIDA - OAB:4214/MT, ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:13548/MT

 Processo Crime nº 10489-36.2013.811.0042 – Cód. 349446

Vistos, etc...

 Considerando a readequação de pauta, redesigno o dia 25/10/2018 às 

16h45min para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 157657 Nr: 5018-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIANE DA SILVA, NILSON TAQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:5926/MT

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 31/10/2018 às 

16h30min 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

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 487443 Nr: 26995-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE CASTRO MOURA, RENATO DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 “(...) P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 04-08 para: a) absolver os réus Renato de 

Miranda e Odair de Castro Moura, já qualificados, do crime de dano 

qualificado por atingir patrimônio público, capitulado no art. 163, parágrafo 

único, inciso III do Código Penal, com esteio no art. 386, inciso V, do Código 

de Processo Penal, por entender que não há nos autos prova suficiente 

de que foram eles os autores do crime; b) condenar os acusados Renato 

de Miranda e Odair de Castro Moura nas penas do art. 157, § 2º, inciso II 

(duas vezes) c/c art. 148, caput, c/c art. 148, § 1º, inciso I na forma do 

art. 70, c/c art. 65, inciso III, “d”, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal; 

(...)7.1 – Dosimetria da pena para o acusado Renato de Miranda: Assim, 

diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do que 

dispõe o art. 72 do Código Penal fixo a pena do acusado Renato de 

Miranda em SETE ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E 

MULTA EM TRINTA E SEIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) Levando-se 

em conta os antecedentes do condenado Renato, e nos termos do artigo 

33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, determino o regime fechado para o 

início do cumprimento da pena.(...)”

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517619 Nr: 9869-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRISTIANE JORGE MATHNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBÉLIA DA SILVA MENEZES - 

OAB:23.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição aforado por CRISTIANE JORGE MATHNE, 

onde objetiva a restituição de um aparelho celular Marca Apple, Iphone 6 

Plus, duas correntes, 02 (dois) anéis documentação de veículo e R$ 

8.472,00 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais) em espécie, os 

quais foram apreendidos em sua residência quando do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão expedido por este juízo.

Pois bem.

Antes de analisar os autos, por o pedido em tela ter sido instruído de 

forma deficiente, DETERMINO que se intime a autora, por intermédio de sua 

advogada constituída, para:

a) JUNTAR as notas fiscais dos acessórios que pleiteia a restituição;

b) COMPROVAR a origem lícita dos valores apreendidos em sua 

residência ;

c) JUNTAR cópia integral do inquérito policial de Código n° 512079, que 

tramita na 3ª Vara Criminal desta Comarca, o qual está apurando o crime 

de receptação supostamente praticado pela autora; e

d) Caso o aparelho celular apreendido seja, de fato, um Iphone 7 plus, 

conforme consignado pelo Parquet às fls. 18/21, deve JUNTAR a nota 

fiscal correspondente ao referido objeto.

Com a juntada de todos os documentos acima elencados, voltem-me os 

autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 522640 Nr: 14670-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 493466 Nr: 32811-11.2017.811.0042

 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): MATILDE BERNARDINA DA SILVA, FLAVIANA 

MARIA DA SILVA, RENAN ARTHUR JOSE DA SILVA MORAES, LUZIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 276 de 503



FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, MARIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:23195, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES 

- OAB:12815/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para querendo se manifestarem no que entenderem de direito, ante a 

juntada do laudo de perícia dos celulares apreendidos, pelo prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 458984 Nr: 36409-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA EL 

HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 507547 Nr: 371-25.2018.811.0042

 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): NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA, 

JHONATAN ALVES VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais do réu Jhonatan, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 387972 Nr: 2085-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZUQUIEVES BATISTA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15391/MT

 I – Dê-se vista a Defesa para manifestar no prazo de 10 dias acerca do 

pedido de revogação da suspensão condicional do processo.

 Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 403231 Nr: 7563-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO RODRIGUES DA CUNHA MACHADO 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT

 Autos n. 7563-14.2015.811.0005.

I – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sua cota, pugna 

pela extinção da punibilidade de Rodolfo Rodrigues da Cunha Machado 

Borges, ante o integral cumprimento das obrigações aceitas em audiência 

de suspensão condicional do processo.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, observo que o acusado cumpriu integralmente as 

condições que foram impostas.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Rodolfo Rodrigues da Cunha 

Machado Borges, qualificado no presente feito, ante o integral 

cumprimento das condições impostas, o que faço com fulcro assente no 

artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

Procedam as comunicações de estilo.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

II – P. R. I.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 528632 Nr: 20468-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEY RAMÃO BENEDITO DE ALMEIDA, SÉRGIO PEREIRA 

DE SOUZA, EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR, GEOVANI JULIÃO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO 9º COMANDO REGIONAL 

DA PMMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado.Intime-se a defesa 

dos pacientes desta decisão.Requisitem-se informações da autoridade 

indigitada coatora, para serem prestadas no prazo de cinco dias, 

conforme disposto no art. 472, CPPM, transmitindo-se a ela cópia da 

presente decisão.Após, manifeste-se o Ministério Público no prazo de 48 

horas.Às providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo 

Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 96833 Nr: 3100-10.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON DIAS DE MOURA, ROMAGNO 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 VISTOS ETC.

Dê Ciência ao Ministério Público da decisão de fls. 865/871.

 Após, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156406 Nr: 3756-59.2010.811.0042

 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): JONATAS PEIXOTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013

 VISTOS ETC.

Tendo em vista as certidões de fls. 180 e 182, intime-se o réu por meio de 

edital, com prazo de 20 dias, para o ato designado e para que, no prazo 

de 5 dias, constitua novo patrono.

Conste expressamente a advertência de que, na falta de manifestação ou 

comparecimento, o processo seguirá à revelia (art. 292 CPPM) e com 

patrocínio da Defensoria Pública (fl. 173).

Ciência a Defensoria Pública.
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Não encontrada a testemunha Alex, manifeste-se o Ministério Público.

Ademais, expeça-se o necessário para a realização do ato aprazado à fl. 

173.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 131799 Nr: 18866-69.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSIMAR RODRIGUES NOLETO, JORCELINO 

AGOSTINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:12971

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão retro (fl. 465), intime-se pessoalmente o réu 

Jorcelino Agostinho dos Santos, alertando-o de que não foram 

apresentadas as alegações finais, bem como para que constitua 

advogado no prazo de 5 dias no sentido de que apresente os memoriais 

escritos no prazo legal.

 Decorrido o prazo sem manifestação do réu, desde já nomeio a 

Defensoria Pública para apresentar as alegações escritas, devendo ser 

aberta vista para tal finalidade.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 123062 Nr: 16335-73.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18.049

 CERTIFICO que serve a presente para intimar o advogado, Dr. Roberto 

Eurípedes da Silva Junior, OAB/MT nº 18.049, quanto à decisão de fl. 313 

dos autos, parcialmente transcrita: "(...) Outrossim, tendo em vista que a 

expedição de missiva não suspende a instrução processual (fls. 308/309), 

intime-se o advogado indicado pelo réu à fl. 291 para que, no prazo de 5 

dias: a) junte ao feito a pertinente procuração outorgada pelo réu, 

regularizando a representação processual; b) oponha exceções e/ou 

arrole as testemunhas de defesa nos termos do art. 417, §2° do CPPM. Às 

providências". CERTIFICO, ainda, que fica o patrono da parte ré, intimado 

para manifestar-se acerca da desistência, pelo Ministério Público, das 

oitivas das testemunhas, conforme parecer/cota ministerial de fl. 307 dos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 528686 Nr: 20513-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL ESP. JUSTIÇA MILITAR 

DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:12770

 VISTOS ETC.

Cumpram-se as disposições constantes na decisão de fl. 1.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329703 Nr: 9896-41.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES RODRIGUES, DALENDER 

SOUZA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO GOMES RODRIGUES, Filiação: 

Diogo da Silva Rodgues e Ana Maria Gomes, data de nascimento: 

07/08/1991, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), jardineiro, 

Telefone 9240-6426. 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 01/05/2012, por volta de 19h, na residência 

situada a Rua 04, Quadra 24, Casa 22, Bairro Jardim Umuarama nesta 

Capital, os denunciados EDUARDO e DALENDER, imbuídos de latente 

animus necandi, mataram Ademilton Martins de S. Marques e tentaram 

matar Kelvin Silva Pires, efetuando disparos de arma de fogo que 

provocaram as lesões descritas no auto de exame necroscópico e laudo 

pericial acostados às fls. 39/45-116/122.Segundo consta no incluso 

caderno informativo, no dia dos fatos os denunciados entraram na 

residência supracitada no momento em que a vítima Ademilton dormia e 

Kelvin jogava videogame e, sem oportunizar qualquer chance de defesa, 

efetuaram disparos de arma de fogo atingindo a face de Ademilton – que 

falecera no local dos fatos-, ao passo que a vítima Kelvin conseguira levar 

a mão ao rosto e com isso diminuir a velocidade do projétil, causando-lhe 

somente lesões na cabeça. Ante o exposto cumpre o Ministerio Público 

denunciar os acusados como incurso nos artigos 121, § 2º, inc. IV, c/c 

art. 14, II do CP, requerendo que seja recebida a presente e procedida a 

citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e 

acompanhamento da ação, até o final julgamento, ouvindo-se as 

testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do 

CPP.

Despacho: III- Em consequência, citem-se os acusados para responderem 

à acusação, por escrito e por intermédio de advogado, no prazo de dez 

dias, com a advertência de que se trata do momento oportuno para arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, nos exatos termos do artigo 406, do 

CPP. IV- Expeçam-se, pois, os respectivos mandados de citação, nos 

quais deve constar, ainda, a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar 

aos acusados se eles pretendem constituir advogado, anotando o nome 

indicado, ou se o Juiz deve nomear-lhes um defensor público ou dativo 

para patrocinar as suas defesas, e, neste caso, as razões pelas quais 

não têm a intenção de contratar defensor, devendo ser tudo certificado na 

certidão concernente ao ato, conforme determinado na CNGC/MT, itens 

7.5.1.4 e 7.5.1.5.V- Também conste, desses mesmos mandados, a 

advertência de que, nos exatos termos do artigo 367, do CPP, “O 

processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao juízo”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329026 Nr: 9046-84.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVERSON FERNANDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:MT 14147, RUBENS VALIM FRACO - 

OAB:6056-B

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) , RUBENS 

VALIM FRANCO para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 29/05/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 125927 Nr: 13161-90.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO STROPA, TIAGO 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB/MT 6.608 - OAB:, Jaqueline Moreira Martins Pacheco - 

OAB:10402

 Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para: intimar o(a) Advogado(a) GABRIEL COSTA LEITE para 

devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena de 

busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora da 

secretaria desde 30/05/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 139362 Nr: 6613-15.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAORO TETSU MATSUMURA, ADEMAR 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SHEYLA MARA CORRÊA DE 

ALMEIDA - OAB:8.708 - MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) JESSICA 

GOMES VARELA para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 15/06/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 73174 Nr: 6848-21.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO MORANTE BESERRA, SELMO 

APARECIDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B

 Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para: intimar o(a) Advogado(a) ILDO ROQUE GUARESCHI para 

devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena de 

busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora da 

secretaria desde 15/05/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161936 Nr: 9267-38.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGI DA SILVA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21593/O

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) MARCO 

ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA para devolver no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; bem como sob pena de busca e apreensão dos autos, 

considerando que está em carga fora da secretaria desde 09/05/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 364685 Nr: 4431-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA SANTOS, DANIEL MATNE 

FAGUNDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283

 Vistos etc;

Tendo em vista o Ofício n° 97/2018-DPJURI/SMF e a Portaria n° 

725/2018-DGTJ-PRES (anexos), redesigno a audiência para o dia 05 de 

Julho de 2018, às 16h45.

Dê-se ciência ao Ministério Público à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Maio de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 143173 Nr: 10547-78.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERREIRA DE ARRUDA MENEZES, 

ADIMIR RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Código 143173 Vistos; (...) Diante do exposto e de tudo o mais que dos 

autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia 

de fls. 09/13 para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código 

de Processo Penal, os acusados:THIAGO FERREIRA DE ARRUDA 

MENEZES, vulgo “THIAGUINHO”, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na 

forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação e;ADIMIR RIBEIRO DE SOUZA ou ADEMIR 

RIBEIRO DE SOUZA, vulgo “DEMIR”, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, 

na forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação e;Em cumprimento ao que 

determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal, não verifico neste 

momento a necessidade da segregação dos acusados. Intime-se 

pessoalmente os acusados, e o Ministério Público desta decisão, nos 
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termos do art. 420, I do Código de Processo Penal. Expeça-se, pois, o 

necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421, do CPP. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 19 de 

junho de 2018. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 164928 Nr: 12241-48.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIR PENDRAK FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:9098/MT

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO para devolver no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa; 

bem como sob pena de busca e apreensão dos autos, considerando que 

está em carga fora da secretaria desde 16/05/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 149478 Nr: 16888-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, DR. ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB-MT 

11443 - OAB:, Dr. Marcelo Felicio Garcia - OAB/MT 7297 - OAB:, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Vistos,

Ante a certidão de fl.297, intime-se o causídico constituído para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente endereço atualizado do acusado, a fim 

de proceder a intimação pessoal da decisão de pronúncia às fls. 268/271.

Após, voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 453719 Nr: 30898-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 347, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos do v. acórdão, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 481924 Nr: 21730-65.2017.811.0042

 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): GILVANI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando que compareceu em gabinete a estagiária Monike Silvia C. 

Moura, do NPJ da UNIC II, requerendo vistas dos autos para fins 

acadêmicos, devolvo-os exclusivamente para esse fim, consignando o 

prazo de 05 (cinco) dias para devolução.

Após, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 486811 Nr: 26433-39.2017.811.0042

 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): RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 “Vistos Por intermédio do Ofício n. 3454/2018/SMP/GEPOL datado de 

15.06.2018, foi informado o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva 

n. 596866, expedido na presente ação penal em desfavor do denunciado 

RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA (fl. 109), por força da r. decisão de fls. 

103/104, datada de 26.04.2018. Em análise acurada do presente feito, 

verifico que a prisão preventiva foi decretada exclusivamente pela não 

localização do acusado no endereço informando nos autos, vez que se 

mudou sem comunicar ao juízo, descumprindo uma das medidas 

cautelares impostas pela decisão de fls. 63/64 (Audiência de Custódia). 

Nesta data, foi informado pelo acusado que seu atual endereço, situado 

na Av: Antártica , Qda: 05, Casa: 07, Bairro Santa Rosa II, (residencial 

Antártica, Próximo a AMBEV), em Cuiabá/[...] Comparecer na audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 09/08/2018, às 15:50 horas. 

d) Devera apresentar comprovante de endereço em 24 horas e 

comprovante de trabalho em 05 (cinco) dia No mais, visando dar regular 

impulsionamento na presente ação penal, DESIGNO para interrogatório do 

réu e inquirição das testemunhas arroladas nos autos o dia 09/08/2018, às 

15:50 horas. Para tanto, sai o acusado regularmente intimado e advertido 

em comparecer em referido ato. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado se por outro motivo não tiver 

que permanecer preso. Saem os presentes devidamente intimados e o 

acusado cientificado da necessidade de comparecer ao ato ora 

designado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação 

audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, 

declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia 

digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, 

____________Marcio Santos Aguiar Junior, Estagiário, que o digitei e 

assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 342925 Nr: 2935-50.2013.811.0042

 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): MAIONE MOREIRA DA SILVA, WELDER 

FERNANDO CLARA DO AMARAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT, WENDER SILVA ARAUJO - OAB:16477

 DISPOSIÇÃO FINAL:•CONDENADO o réu WELDER FERNANDO CLARA DO 

AMARAL nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da 

Lei n. 10.826/03, com pena definitiva fixada em 06 (seis) anos reclusão e 

01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 615 (seiscentos e quinze) 

dias-multa, com estabelecimento do regime inicial no FECHADO e negado o 

direito de recorrer em liberdade;•CONDENADO o réu MAIONE MOREIRA DA 

SILVA nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena 

definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 

(duzentos e cinquenta) dias-multa, com substituição da reprimenda por 

medidas restritivas de direito e estabelecimento do regime prisional de 

início no aberto e permitido recorrer em liberdade.DETERMINO a 

incineração dos entorpecentes e destruição dos demais petrechos (ácido 

bórico, epinefrina, dichavador, tesouras, plástico recortados, sacolas, 

prato louça, linha e frasco de cor marrom, que servia para armazenar 

droga).DECRETO o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido 

(R$ 1.228,00), posto que não comprovada a origem lícita e evidenciado ser 

oriundo da traficância. Com relação aos aparelhos celulares e demais 

pertences, DEFIRO a restituição, mediante termo nos autos, a serem 

retirados no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em julgado, 

sob pena de perdimento em favor da União.Por fim, DECRETO o perdimento 

das 06 (Seis) munições calibre .38 apreendidas à fl. 23, também em favor 

da União, o que faço com base no art. 91, II, alínea “a”, do Código Penal, 

determinando as providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.Por se 

tratar de processo que o regime inicial foi fixado no fechado para o 

condenado WELDER, com fulcro no disposto pelo art. 8º, da Resolução n. 

113/2010, DETERMINO que se expeça guia de execução provisória em 

relação a ele, encaminhando ao Juízo da Execução Penal.Custas pelos 

condenados, não cobráveis no momento, na forma do art. 98, §3º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.Francisco 

Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 459602 Nr: 37029-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 “Vistos Por intermédio do Ofício n. 3454/2018/SMP/GEPOL datado de 

15.06.2018, foi informado o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva 

n. 605646, expedido na presente ação penal em desfavor do denunciado 

RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA (fl. 121), por força da r. decisão de fls. 

118/119, datada de 24.05.2018. Em análise acurada do presente feito, 

verifico que a prisão preventiva foi decretada exclusivamente pela não 

localização do acusado no endereço informando nos autos, vez que se 

mudou sem comunicar ao juízo, descumprindo uma das medidas 

cautelares impostas pela decisão de fls. 63/64 (Audiência de Custódia). 

Nesta data, foi informado pelo acusado que seu atual endereço, situado 

na Av: Antártica , Qda: 05, Casa: 07, Bairro Santa Rosa II, (residencial 

Antártica, Próximo a AMBEV), em Cuiabá/MT [...] )Comparecer na 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/08/2018, às 

15:50 horas.d)Devera apresentar comprovante de endereço em 24 horas 

e comprovante de trabalho em 05 (cinco) dia No mais, visando dar regular 

impulsionamento na presente ação penal, DESIGNO para interrogatório do 

réu o dia 09/08/2018, às 15:30 horas. Para tanto, sai o acusado 

regularmente intimado e advertido em comparecer em referido ato. Para 

tanto, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

autuado, se por outro motivo não tiver que permanecer preso. Saem os 

presentes devidamente intimados e o autuado cientificado da necessidade 

de comparecer ao ato ora designado. Não havendo óbice na utilização de 

sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, 

manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, 

cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Nada 

mais. Eu, ____________Marcio Santos Aguiar Junior, Estagiário, que o 

digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 490828 Nr: 30258-88.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES BATISTA, WILLIAN 

MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - 

OAB:10394/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o advogado de defesa do 

acusado Willian Marques da Silva para, no prazo legal, apresentar razões 

de apelação, tendo em vista a manifestação de folhas 303.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 370287 Nr: 10760-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 213, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença/v. 

acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos 

os prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 417034 Nr: 22212-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAILSON ADRIANO DA SILVA, 

WELLYGTON DOUGLAS BENEDITO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 536, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/v.acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 353600 Nr: 15145-36.2013.811.0042

 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): WILTON MOURA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 208, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença/ 

v.acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 446091 Nr: 22982-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600/MT

 Pelo exposto, revendo a decisão de fls. 379/380, em consonância com a 

fundamentação precedente REJEITO A DENÚNCIA por ausência de justa 

causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, III do 

Código de Processo Penal.Transitando em julgado a presente decisão, 

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 520156 Nr: 12226-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLM, LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE VARELA VIEIRA DE 

GOIS - OAB:16.102, MARTA S. DE OLIVEIRA - OAB:19.174, RENATO 

FERREIRA COUTINHO - OAB:16360-B

 INTIMAR OS ADVOGADOS MARTA S. DE OLIVEIRA OAB/MT 19.174, 

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB/MT 16.102 E RENATO 

FERREIRA COUTINHO OAB/MT 16.360B D AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 

O DIA 11/07/2018 ÀS 13H15MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 450383 Nr: 27444-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIS JOSÉ NEGRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145-O/MT

 INTIMAR O ADOGADO RAUL CLAUDIO BRANDÃO OAB/MT 19.145/0 DA 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 07/08/2018 ÀS 13H30MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 450383 Nr: 27444-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIS JOSÉ NEGRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145-O/MT

 INTIMAR O ADOGADO RAUL CLAUDIO BRANDÃO OAB/MT 19.145/0 DA 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 07/082018 ÀS 13H30MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 446091 Nr: 22982-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado GIORGIO AGUIAR DA 

SILVA OAB/MT 14.600 para tomar ciencia da sentença prolatada as fls. 

914-921, dos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 446091 Nr: 22982-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600/MT

 Vistos.

Sobre a resposta à acusação de fls. 397/571 e documentos de fls. 

572/740, diga o assistente de acusação, em cinco dias.

Sem prejuízo, e no mesmo prazo, deverá o assitente de acusação 

manifestar sobre as petições e documentos juntados aos autos pela 

defesa às fls. 766/770, 771/774, 775/823 e 824/843, sobre os quais 

deverá o Ministério Público ter vista dos autos após a manifestação do 

assistente da acusação, pelo prazo de cinco dias.

Após, venham-me os autos imediatamente conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 444987 Nr: 21832-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: antonio marcos lopes - 

OAB:, FERNANDA MAY - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Carta Precatória n° 21832-24.2016.811.0042 – Cód. n° 444987.

Espécie: Carta Precatória

Parte Autora: Ministério Público Estadual

 Parte Réu: Wilson Fonseca de Freitas.

Data e horário: Quinta-Feira, 20 de outubro de 2016, às 08:25 horas.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Murilo Moura Mesquita
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 Promotora de Justiça: Dra. Ducilei Maria Soares Ribeiro Ambrósio.

Defensora Pública: Dra. Milena Barbazo Bortoloto.

AUSENTES

Testemunha: Luciedio Rodrigues Lisboa, uma vez que o Oficial de Justiça 

não teve tempo hábil para o cumprimento do mandado.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 VISTOS ETC.

 Tendo em vista a ausência da testemunha Luciedio Rodrigues Lisboa, 

redesigno a presente solenidade para o dia 05/12/2016, às 13h55min. 

Comunique-se o juízo deprecante. Expeça-se o necessário para a 

realização do ato. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

DUCILEI MARIA SOARES RIBEIRO AMBRÓSIO

Promotora de Justiça

MILENA BARBAZO BORTOLOTO

 Defensora Pública

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 507621 Nr: 443-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA, MILTON 

KIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARLOS RAVAIOLI 

- OAB:291.726, GERALDO CESAR LOPES SARAIVA - OAB:160.510, 

RENATO MAURÍLIO LOPES - OAB:145.802

 “Vistos, etc.

Diante do relatado acima, redesigno a audiência de instrução para o dia 26 

de junho de 2018, às 14h30min, para oitiva da testemunha Camila 

Fernandes da Rocha.

Comunique-se o juízo deprecante da redesignação da audiência.

Saem às partes intimadas desta decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 520808 Nr: 12871-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Smerson Flávio de Andrade 

- OAB:

 “Vistos, etc.

Diante do relatado acima, redesigno a audiência de instrução para o dia 13 

de agosto de 2018, às 16h30min, para oitiva da testemunha de acusação.

Solicite-se informações ao Juízo deprecante, com relação à divergência 

constante no nome da testemunha arrolada na denuncia com a indicada na 

carta precatória.

Intime-se a testemunha, conforme requerido pela Douta Promotora de 

Justiça.

Intime-se a Defesa do acusado, por meio do DJE.

Comunique-se o juízo deprecante da redesignação da audiência.

Às URGENTES providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 491955 Nr: 31350-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, LERIA 

DA SILVA TELES, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, EVERTON RIBEIRO 

CAVALCANTE, EDILSON ORMENEZE, GREISIELE LEITE MOREIRA, ROSENI 

ORMENEZE, VILSON ORMENEZE, LIVERTINA FRANCISCA GOMES, 

RENATO FERREIRA, ADRIANA SOUZA AMORIM, ALINE THALYA CHAVES 

BEZERRA, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, VALDOMIRO PINHEIRO DE 

JESUS, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, EDMAR ORMENEZE, 

CARLOS ALBERTO PEREIRA, LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE, 

MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER DA SILVA MOURA, 

RONEY COSTA ARRUDA, WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, 

ALEXANDRE PINHO DA SILVA, RENAN PIRES DOS SANTOS, RUTE 

OLIVEIRA SILVA, EUDORA NOVAES XAVIER, ACLECIO DE PAULA SILVA, 

VANEY PEDROSO DE ALMEIDA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, SIMONE 

SOUZA TEMPONI, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ADÃO RIBEIRO NETO, 

JULIANO GOMES DA SILVA, ROSANA ORMENEZE, KAYRO VINICIUS 

FERRAI RIBEIRO, ALEX DA SILVA MARQUES, LUCAS TEODORO 

EVANGELISTA DA CUNHA, JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA, 

WELLINGTON MARIANO DA SILVA, FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES 

BASTOS, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, FRANCIELE MAZIERO 

BARQUEIRO, EDER GIOVANI LAVAGNOLI, RHANIEL VICTOR DA SILVA 

GONÇALVES, ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, IGOR DO ROSARIO 

SILVA, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, 

IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR, JHONNY SOUZA LIRA, DAIANA 

RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO, VICTORIA DE SOUZA 

BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6771, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, DAIANY 

CEBALHO CORREA BARBOSA - OAB:19634/O, DEFENSORIA PUBLICA - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:9528/MT, FABIO DIAS 

FERREIRA - OAB:14548/MT, FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA - 

OAB:2093-RO, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599, JOÃO 

OTONIEL DE MATOS - OAB:2825/MT, JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT, JOSE ASSIS DOS SANTOS - OAB:2591, JOSÉ CARLOS 

PINTO - OAB:2286/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT, 

JULIANA MAIA RATTI - OAB:3.280, LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - OAB/MT 5.340 - 

OAB:5.340, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARIANA 

BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:21874, MAXWELL PASIAN CERQUEIRA 

SANTOS - OAB:6.685-RO, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860, OZAIR 

SILVA PROTO - OAB:4571/A, PATRICIA GABRYELLE ALVES - 

OAB:20878/O, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356, Tais 

Cristina Freitas e Silva - OAB:23396/0/O, THIAGO APARECIDO 

MENDES ANDRADE - OAB:OAB/RO 9.033, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

 AUTOS Nº 31350-04.2017.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE

INTIMANDO: Réu(s): Walhison Bruno Bezerra Ormeneze, Cpf: 

04115514183, Rg: 22787844 SSP MT Filiação: Vilson Ormeneze e Maria 

Solange Bezerra da Silva, data de nascimento: 06/04/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, almoxarifado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAR o réu acima identificado, da audiência de instrução e 

julgamento redesignada para o dia 18 de julho de 2018, às 14:00 horas, 

bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo advogado, em 

razão da renúncia do advogado constituído.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Cristina Pistore, 

digitei.

Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018.

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira

Gestor(a) Judiciário(a)
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Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 112895 Nr: 16961-63.2007.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEREZINHA HELOISA BRUNO 

DE PINHO SILVA - OAB:589, VANESSA PINHO DA SILVA - OAB:11.183, 

WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16278

 Vistos em Correição.

Trata-se de INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL instaurado mediante 

requerimento do Ministério Público em face de JANILDO PEREIRA SILVA.

Compulsando os autos, verifico que o Laudo Pericial nº 

1.1.02.2017.106384-02 – Exame de Insanidade Mental do réu, concluiu que 

o requerido: à época dos fatos, era inteiramente incapaz de entender a 

ilicitude de seus atos e inteiramente incapaz de determinar-se segundo 

este entendimento, em razão de doença mental – fls. 101/104.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial de fl. 105, mesmo 

porque a Defesa fora regularmente intimada para se manifestar sobre o 

laudo pericial de fls. 101/104 e se quedou inerte - fl. 109, HOMOLOGO o 

Exame de Insanidade Mental em voga.

Por consequência, DETERMINO o PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO 

PRINCIPAL (Ação Penal de id. 308485).

Consigno, por oportuno, que fora nomeado novo Curador Especial do 

acusado na Ação Penal em apenso (id. 308485), nesta data.

Destarte, com a realização do exame de insanidade mental no requerido, 

resta entregue a prestação jurisdicional do presente feito.

Translade-se cópia do laudo pericial de fls. 101/104 para o processo 

criminal de id. 308485, com posterior arquivamento destes autos.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 444520 Nr: 21329-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LISBOA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO LISBOA PACHECO, Cpf: 

02097322107, Rg: 17118450, Filiação: Adalgisa Damascena Lisboa e 

Vanes Gomes Pacheco, data de nascimento: 13/08/1984, brasileiro(a), 

natural de Alto Paraguai-MT, solteiro(a), lavador de carros, Telefone 

65-99262-4404. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de RENATO LISBOA PACHECO pela prática, 

em tese, dos delitos previstos nos art. 147 (ameaça – duas vezes), art. 

150, (violação de domicílio) c/c art. 169 (apropriação indébita) c/c art. 61, 

inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, contra a vítima ELIANA 

CRISTINA GOMES NEVES.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido ministerial retro.Compulsando os autos, 

verifico que o acusado não foi encontrado no endereço indicado na 

exordial, e que realizado buscas, não foi localizado novo endereço, 

estando, portanto, em lugar incerto e não sabido.Desta forma, determino a 

citação do acusado por EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 

do CPP). EXPEÇA-SE Edital de Citação. Decorrido o prazo da publicação do 

Edital, dê-se vista ao Ministério Público para manifestar interesse na 

antecipação de provas.Na sequência, conclusos.CUMPRA-SE. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 318385 Nr: 17793-57.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDA, SSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO ROBLES SAMPAIO, 

Cpf: 00690551142, Rg: 1560231-1, Filiação: Claudio Bezerra Sampaio e 

Maria Dolores Robles Conceição, data de nascimento: 05/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, eletricista - tecnico, 

Telefone 9226-0419/9239-4411. 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 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Alimentos de 

J.G.D.A, representado por Sebastiana Santana de Almeida, em face de 

Carlos Alberto Robles Sampaio.

Despacho/Decisão: Vistos em Correição.Compulsando os autos, verifico 

que fora expedida a citação por edital do executado, com prazo de 15 

(quinze) dias, em 22/03/2016 - fl. 106.Ocorre que, a teor do disposto no 

art. 257, inciso III, do CPC, o prazo da citação por edital é variável de 20 

(vinte) a 60 (sessenta) dias.Desta forma, REVOGO a CITAÇÃO 

EDITALÍCIA anterior, posto que NULA.EXPEÇA-SE nova CITAÇÃO POR 

EDITAL do executado, para pagamento do débito atualizado, que 

atualmente perfaz o valor de R$ 19.027,69 (dezenove mil e vinte e sete 

reais e sessenta e nove centavos), com prazo de 20 (vinte) dias.Com o 

transcurso do prazo de publicação, certifique-se e conclusos, inclusive 

para análise do pedido retro de prisão civil do executado.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública Cível e Criminal.Cumpra-se. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 492782 Nr: 32148-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISAIAS DELFINO DA SILVA, Cpf: 

96690194191, Rg: 1469003-9, Filiação: Gerôncio José da Silva e Izabel 

Delfina da Cruz, data de nascimento: 16/08/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, entrega de verdura na feira, Telefone 6313275. 

atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ISAIAS DELFINO DA SILVA, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, com os efeitos da Lei n.º 

11.340/2006, em desfavor da vítima JEISIANE DA BADIA DE MOURA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 3 2 1 4 8 - 6 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.492782)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 64.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ISAIAS DELFINO DA SILVA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 de maio de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 482168 Nr: 21958-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO VENTURA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO VENTURA PEREIRA, Rg: 

2387.828-2, Filiação: Jose Pereira Sobrinho e Maria Luiza Ventura, data de 

nascimento: 02/08/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

lavador de carros/gari, Telefone 9948 6513. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de LEANDRO VENTURA PEREIRA, pela prática, em tese, 

do delito previsto no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, inciso 

II, alínea “f”, do Código Penal e art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do 

Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima 

GRACIELE PEREIRA DA SILVA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 2 1 9 5 8 - 4 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.482168)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 78.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado LEANDRO VENTURA PEREIRA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 18 de maio de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 481663 Nr: 21391-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEENDER KLEBERSON DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEENDER KLEBERSON DA SILVA 

QUEIROZ, Cpf: 02440304131, Rg: 16340493, Filiação: Ednail da Silva e 

Benedito de Queiroz, data de nascimento: 13/05/1989, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, convivente, tec. telecomunicação, Telefone 65 99264-2113. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de WEENDER KLEBERSON DA SILVA QUEIROZ, pela 

prática, em tese, do delito previsto no art. 129, §9, do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

JESSICA MELO CORREA.

Despacho: (Cód. 481663)VISTOS.DEFIRO o requerimento ministerial retro 

de fls. 64.Determino a citação por edital do acusado WEENDER 

KLEBERSON DA SILVA QUEIROZ, nos termos do art. 361 do Código de 

Processo Penal.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 15 de maio de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460796 Nr: 613-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIMA ZILMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELIMA ZILMA, Filiação: Hemetine Chares 

e Alteon Zilma, data de nascimento: 03/07/1979, brasileiro(a), natural de 

Cabul Haitiano -. Haiti-MT, convivente, pedreiro, Telefone (65) 9937-2260. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de DELIMA ZILMA, pela prática, em tese, da 

contravenção tipificada no art. 21, Decreto-lei nº 3.688/41, c/c art. 61, II, 

“f”, do Código Penal Brasileiro com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em 

desfavor da vítima EUNIDE MERTILUS.

Despacho:  Ação Pena l  n .  613-18 .2017 .811 .0042  (Cód . 

460796)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 59 em que foi requerida a 

citação por edital do denunciado.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do 

acusado DELIMA ZILMA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.Após o cumprimento e transcorrido o prazo legal, CERTIFIQUE o Sr. 

Gestor, e RETORNEM-ME os autos conclusos para análise do pedido de 

suspensão do processo às fls. 59.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 420429 Nr: 25849-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES CAMILO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHARLES CAMILO DE JESUS, Cpf: 

02887420100, Rg: 1972754-2, Filiação: Penha Francisca de Jesus, data de 

nascimento: 10/10/1989, brasileiro(a), natural de Rio Branco-MT, 

solteiro(a), segurança, Telefone 9997-7557/9203-5500. 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: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu CHARLES CAMILO DE JESUS, brasileiro, solteiro, 

segurança particular, portador do RG n. 19727541 SSP/MT e CPF n. 

028.874.201-00, nascido em 10.10.1989, natural de Rio Branco/MT, filho 

de Penha Francisca de Jesus, residente na Rua E, Quadra 20, Lote 14, 

Loteamento São Paulo, nesta cidade, nas sanções do art. 147, c/c art. 61, 

II, “f” (por duas vezes), c/c art. 129, §9º, na forma do art. 69, todos do 

Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de 

detenção. No tocante ao delito de ameaça, é de detenção, de 01 (um) a 06 

(meses), ou multa, nos termos do artigo 147 do Código Penal.Atenta ao 

princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é 

tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais; o grau de 

culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos 

suficientes para aferir com precisão acerca de sua conduta social e 

personalidade; os motivos do crime não são justificáveis; não há 

elementos nos autos suficientes para aferir a consequência do delito; 

ademais, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delituosa.Considerando tais circunstâncias fixo-lhe a pena base em 03 

(três) meses de detenção, para o delito de lesão corporal, bem como, 01 

(um) mês de detenção, para cada crime de ameaça.Reconheço a 

circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “e” do Código Penal, 

na proporção de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo 

qual aumento a pena em 05 (cinco) dias de detenção, somente com 

relação a cada crime de ameaça.Reconheço a circunstância agravante, 

contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, na proporção de 1/6 (um 

sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual aumento a pena em 

05 (cinco) dias de detenção, somente com relação a cada crime de 

ameaça.Por derradeiro, vislumbro a ocorrência do concurso material entre 

os crimes, conforme institui o art. 69 do Código Penal.Encontro, então, a 

PENA DEFINITIVA em 05 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE 

DETENÇÃO, uma vez que não há outras agravantes, alguma atenuante, 

nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, 

por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.O 

regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Outrossim, tendo em vista o caráter 

punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da 

implementação de medidas com o fim de erradicar a violência contra a 

Mulher, e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente 

recomendável ao caso concreto, com fundamento no art. 44 e §2º, do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena para prestação de serviço à 

comunidade em entidade social sem fins lucrativos, a ser especificada 

pelo Juízo da Execução Penal, bem como, proibição de frequentar lugares 

em que haja venda de bebida alcoólicas ou congêneres.No que concerne 

à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito 

durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. 

Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), 

forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. 

Expeça-se o necessário.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 19 de setembro de 

2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 408133 Nr: 12764-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAUL MOTA, Cpf: 04747430121, Rg: 

2409913-9, Filiação: Nilton Borges e Francisca Nadir Mota Amorim, data de 

nascimento: 29/01/1989, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

solteiro(a), desempregado / tapeceiro, Telefone 9231-2388. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de RAUL MOTA pela prática, em tese, do 

crime tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 147, c/c art. 69, inciso do Código 

Penal, contra a vítima FRANCISCA NADIR MOTA AMORIM.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l n .  1 2 7 6 4 - 8 4 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.408133)VISTOS.Primeiramente, indefiro o pleito de fls. 141, uma vez 

que cabe ao réu manter o endereço atualizado perante o juízo, conforme 

prevê o art. 367 do Código de Processo Penal.Após, INTIME-SE o réu, 

acerca da sentença penal condenatória, por EDITAL, com prazo de 60 

(sessenta) dias, nos moldes do art. 392, VI, §2º, do CPP.EXPEÇA-SE edital 

de intimação.Decorrido o prazo de publicação do edital, CERTIFIQUE-SE 

quanto ao trânsito em julgado, dando integral cumprimento a sentença de 

fls. 116/125.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 07 de junho de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 404584 Nr: 9021-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 

BATISTA, Cpf: 04689289522, Rg: 1376183951, Filiação: Maria Rodrigues 

dos Santos e Dermival Carlos Batista, data de nascimento: 08/11/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), açougueiro, Telefone 

9296-2327. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 286 de 503



as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 

BATISTA pela prática, em tese, do Crime tipificado no art. 147, c/c art. 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, contra a vítima GRAZIELLY DE 

OLIVEIRA ROSA.

Despacho:  Ação Penal  n .  9021-66.2015.811.0042 (Cód . 

404584)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 77 em que foi ratificado o 

requerimento para citação por edital do denunciado.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOÃO PAULO RODRIGUES DOS 

SANTOS BATISTA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.Após o cumprimento e transcorrido o prazo legal, CERTIFIQUE o Sr. 

Gestor, e RETORNEM-ME os autos conclusos para análise do pedido de 

suspensão do processo às fls. 77.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 11 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440516 Nr: 17076-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON DA SILVA CEBALHO, Cpf: 

56832141149, Rg: 7311540, Filiação: Maria de Lourdes da S. Cebalho e 

Eliseu dos S. Cebalho, data de nascimento: 17/05/1973, brasileiro(a), 

natural de Caceres-MT, solteiro(a), chapeiro, Telefone 9675 1205. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de EDSON DA SILVA CEBALHO, pela prática, em tese, 

do delito previsto no art. 129, §9, do Código Penal Brasileiro, com os 

efeitos da Lei n° 11.340/2006, em desfavor da vítima LINDINALVA DA 

SILVA SALVINO.

Despacho: (Cód. 440516)VISTOS.DEFIRO o requerimento ministerial retro 

de fls. 63/64.Determino a citação por edital do acusado EDSON DA SILVA 

CEBALHO, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 15 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 487832 Nr: 27378-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE AMORIM PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HENRIQUE DE AMORIM PROENÇA, 

Cpf: 04481960183, Rg: 24573554, Filiação: Linda Maria de Amorim e 

Jhoannes Marcelo Proença, data de nascimento: 13/11/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), lava jato, Telefone 992589761. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de PAULO HENRIQUE DE AMORIM PROENÇA, pela 

prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, §9, c/c art. 147, c/c art. 

61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com os 

efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima MONALIZA 

DERNARDINA FERNANDES.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 2 7 3 7 8 - 2 6 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.487832)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 51.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado PAULO HENRIQUE DE AMORIM 

PROENÇA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 

de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 419983 Nr: 25351-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS NERIS MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENIS NERIS MASCARENHAS, Cpf: 

26579625805, Rg: 32.037.766-0, Filiação: Margarete Neri Mascarenhas, 

data de nascimento: 06/05/1976, brasileiro(a), natural de Jacobina-BA, 

convivente, aposentado, Telefone 92611703/992849265. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de DENIS NERIS MASCARENHAS, pela prática, em tese, 

dos delitos previstos no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 71, 

todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, em 

desfavor da vítima DANIELLE MAGNO MARTINS.

Despacho: (Cód. 419983)VISTOS.Determino a citação por edital do 

acusado DENIS NERIS MASCARENHAS, nos termos do art. 361 do Código 

de Processo Penal.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de maio de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 287 de 503



 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 382942 Nr: 24825-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AUGUSTO DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE AUGUSTO DE ARRUDA E SILVA, 

Cpf: 85635995187, Rg: 753.920-7, Filiação: David Ribeiro da Silva e Ana 

Luzia de Arruda e Silva, data de nascimento: 15/01/1973, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, desmpregado, Telefone (65) 

9299-3515. 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: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu ANDRE AUGUSTO DE ARRUDA E SILVA, 

brasileiro, convivente, nascido em 15/01/1973, filho de Ana Luzia de 

Arruda e Silva e David Ribeiro Silva, residente e domiciliado na rua Airton 

Sena, n. 70, bairro Getúlio Vargas, nesta cidade, nas sanções do art. 129, 

§9º, do Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal 

previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 

(três) anos, de detenção.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao 

próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com 

precisão acerca de sua personalidade ou a sua conduta social; os 

motivos e circunstâncias do crime não ficaram claramente evidenciados 

durante a instrução criminal, o que deve ser interpretado em benefício do 

acusado; a consequência do delito é benéfica ao acusado, sobretudo em 

razão das lesões corporais da vítima serem de natureza leve; já o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas 

a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode 

agravar a pena a ser aplicada ao acusado.Considerando tais 

circunstâncias do delito de lesão corporal, fixo a pena-base em 03 (três) 

meses de detenção.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO, uma vez que não há outras agravantes ou 

atenuantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo 

em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a 

hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado 

no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No 

que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado 

algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer 

o valor indenizatório.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.No que tange ao cálculo de detração penal, deve ser 

procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 

de Execução Penal, eis que o reconhecimento de tal benesse nesta fase 

processual, não implicaria na mudança do regime cumprimento de pena. 

Nesse sentido o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ... REDUÇÃO POR FORÇA DE 

CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 

PENAL – ART. 50 DO CP E ART. 169 DA LEP – DETRAÇÃO DO PERÍODO 

DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA –MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – PLEITO DODIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – 

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO...A detração prevista no 

art. 387, § 2º, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração 

do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução. Se a 

apelante permaneceu presa durante toda a instrução criminal em razão de 

flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do 

magistrado que negou à ré o direito de apelar em liberdade”. (Ap 

47753/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).Considerando que o 

acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, após 

o trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para a análise da 

prescrição da pretensão punitiva RETROATIVA do Estado em razão da 

pena em concreto fixada na sentença penal condenatória nos termos do 

art. 110, caput e § 1º do Código Penal.P.I.C.Cuiabá, 26 de janeiro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 437604 Nr: 14030-72.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BENEDITO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON BENEDITO DIAS, Cpf: 

70561000158, Rg: 14759454, Filiação: Aparecida Lautenir Dias, data de 

nascimento: 12/01/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

vendedor de salgados, Telefone 99248-1285/99333-096. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ANDERSON BENEDITO DIAS, pela prática, em tese, 

dos delitos previstos no art. 21, c/c 148, §2º, c/c 129, §9º c/c art. 61, II, 

“f”, na forma do art. 69todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da 

Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima DAIANE CRISLEINE DE JESUS 

SILVA.

Despacho: Ação Penal  n.  14030-72.2016.811.0042 (Cód. 

437604)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 73 em que foi ratificado o 

pedido de citação por edital do denunciado.DETERMINO a CITAÇÃO POR 

EDITAL do acusado ANDERSON BENEDITO DIAS, nos termos do art. 361 

do Código de Processo Penal.Após o cumprimento e transcorrido o prazo 

legal, CERTIFIQUE o Sr. Gestor, e RETORNEM-ME os autos conclusos para 

análise do pedido de suspensão do processo às fls. 66.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 de maio de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440147 Nr: 16706-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MELO DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MELO DE LIMA FILHO, Cpf: 

02830843320, Rg: 0326323720072, Filiação: Francisca Alves de Lima e 

Jose Melo de Lima, data de nascimento: 01/05/1987, brasileiro(a), natural 
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de Grajau-MA, convivente, pedreiro, Telefone 65 99310 1285. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de JOSE MELO DE LIMA FILHO, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 129, §9, do Código Penal Brasileiro, em desfavor da 

vítima CIRENICE SOUSA DOS SANTOS.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 1 6 7 0 6 - 9 0 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.440147)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 61.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOSE MELO DE LIMA FILHO, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de maio de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504844 Nr: 43837-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL APARECIDO DA CRUZ, Rg: 

2657748-8, Filiação: Pedrosa Gonçalves da Cruz e Jacinto Gonçalves da 

Cruz, data de nascimento: 22/04/1965, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Medidas Protetivas n. 43837-06.2017.811.0042 

(Cód.504844)VISTOS.DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL do 

acusado MANOEL APARECIDO DA CRUZ, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 14/15, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 

de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito.

Sentença: VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por LUCIENE SOUZA DE ARAUJO, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA, INJÚRIA e 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE), por parte do requerido MANOEL 

APARECIDO DA CRUZ, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o 

pedido da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao arbitramento de alimentos, em 

virtude da inexistência nos autos, de prova inequívoca da relação de 

parentesco. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. DESIGNO para o dia 23.01.2018, às 13h30, audiência de 

conciliação, nos termos do art. 139, IV, do NCPC. Sirva a presente decisão 

como mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça de plantão. 

INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Cuiabá, 05 de dezembro de 2017. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 503683 Nr: 42719-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: QHRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO HENRIQUE CURADO, Cpf: 

05069708171, Rg: 2490853-3, Filiação: Celia Regina Curado, data de 

nascimento: 04/10/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Telefone 9327-1990. 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. Medidas Protetivas n. 42719-92.2017.811.0042 

(Cód.503683)VISTOS.DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL do 

acusado FERNANDO HENRIQUE CURADO, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 13/14, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 

de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito.

Sentença: VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por QUEREN HAPUQUE RAMOS DA SILVA, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA e 
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INJÚRIA), por parte do requerido FERNANDO HENRIQUE CURADO, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, 

determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. Considerando a aparente ausência de questões 

cíveis a serem resolvidas, deixo de designar audiência de conciliação. 

Sirva a presente decisão como mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça plantonista. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. 

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 28 de novembro de 2017. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 476556 Nr: 16412-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL LOPES DE JESUS, Cpf: 

07425588196, Rg: 26432218, Filiação: Guilherme de Jesus e Kátia Silene 

Lopes de Souza, data de nascimento: 15/12/1997, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO, solteiro(a), mecânico / servente de pedreiro, Telefone 65 

9273-6941. 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. Medidas Protetivas n. 16412-04.2017.811.0042 

(Cód.476556)VISTOS. DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL do 

acusado GABRIEL LOPES DE JESUS, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 17/18, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 

de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa.Juíza de 

Direito..

Sentença: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por RAYSSA LIMA DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (INJURIA e INJURIA REAL), 

por parte do requerido GABRIEL LOPES DE JESUS, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando:PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).INDEFIRO o pleito referente ao arbitramento de alimentos, em 

virtude da inexistência nos autos, de prova inequívoca da relação de 

parentesco.No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).Assim, determino o devido 

acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal.Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça.DESIGNO para o dia 03.07.2017, às 13h30, 

audiência de conciliação, nos termos do art. 139, IV, do NCPC.INTIMEM-SE 

as partes.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se a Defensoria 

Pública.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 476319 Nr: 16190-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE 

LIMA, Rg: 21400202, Filiação: Raquel Fernandes de Lima, data de 

nascimento: 05/07/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

pintor, Telefone 65 9282 9993. 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. Medidas Protetivas n. 16190-36.2017.811.0042 

(Cód.476319)VISTOS.DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL do 

acusado CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 17/18, nos termos do art. 361 do Código de 

P r o c e s s o  P e n a l . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito.

Sentença: VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por JOYCE FERNANDA COUTO REIS, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (PERTURBAÇÃO e 

AMEAÇA), por parte do requerido CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE 

LIMA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, 

determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao 

arbitramento de alimentos, em virtude da inexistência nos autos, de prova 

inequívoca da relação de parentesco. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, 

determino o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO para o dia 03.07.2017, às 14h00, 

audiência de conciliação, nos termos do art. 139, IV, do NCPC. INTIMEM-SE 

as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. 

Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 459670 Nr: 37102-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDFPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL MARGARIDO BARBOSA, Cpf: 

17713149821, Rg: 277413072, Filiação: Izaura Ingracina Barbosa e 

Raimundo Barbosa, data de nascimento: 17/10/1962, brasileiro(a), 

convivente, pedreiro, Telefone 99298-1650. 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. Medidas Protetivas n. 37102-88.2016.811.0042 

(Cód.459670)VISTOS.DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL do 

acusado MANOEL MARGARIDO BARBOSA, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 15/16, nos termos do art. 361 do Código de 

P r o c e s s o  P e n a l . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito.

Sentença: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por NALIA DE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica em um crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA E 

INJÚRIA), por parte do requerido MANOEL MARGARIDO BARBOSA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando: AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCA L 

CONVIVÊNCIA. PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO 

RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o afastamento do agressor (art. 23, 

II, da Lei nº 11.340/06). Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 

11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas 

como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres 

recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação 

principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. 

RESTITUIÇÃO DE BENS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS PELO AGRESSOR 

À OFENDIDA (art. 24, I, da Lei nº 11.340/06). No cumprimento do mandado, 

o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se 

trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá 
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ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, 

podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que 

a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o 

devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06. Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro 

de 2016. Jamilson Haddad Campo Juíz de Direito em Substituição Legal

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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 452386 Nr: 29525-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, 

Rg: 20771592, Filiação: Anizia Ana de Moraes, data de nascimento: 

25/05/1988, brasileiro(a), natural de Barão de Melgaço-MT, convivente, 

serviço gerais, Telefone 9229-5379. 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. Medidas Protetivas n. 29525-59.2016.811.0042 

(Cód.452386)VISTOS.DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL do 

acusado CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 17/19, nos termos do art. 361 do Código de 

P r o c e s s o  P e n a l . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito.

Sentença: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por FRANCIELE NUNES BRANDÃO nos termos do art. 18 da Lei 

nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal 

(LESÃO CORPORAL), por parte do requerido CLÁUDIO NEY MORAES DE 

ARRUDA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

DE CONVIVÊNCIA. Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). 

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a 

fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da 

Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na 

quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), equivalente a meio 

salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, 

determino o devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

social e psicológico das partes, bem como outras condições observadas 

tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 

(quarenta) dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar 

os itens acima especificados que necessitam de especial atenção. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). 

Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código 

de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. Tendo em vista que 

a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. DESIGNO o dia 04.11.2016 às 15h30min para a 

realização de Audiência de Conciliação, nos termos do art. 139, IV do 

NCPC. INTIMEM-SE às partes. Consigno que a intimação deverá ser 

realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no 

art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 424855 Nr: 30844-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAÃO MALAQUIAS 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): ABRAÃO MALAQUIAS DA SILVA, Cpf: 

23054874877, Rg: 49693257-3, Filiação: Maria de Lourdes Malaquias Silva 

e Luiz Malaquias da Silva, data de nascimento: 11/01/1988, brasileiro(a), 

natural de Angra dos Reis-RJ, convivente, montador, Telefone 

65-9317-6918. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ABRAÃO MALAQUIAS DA SILVA pela 

prática, em tese, do crime tipificado no art. 250, § 1º, II, “a” c/c art. 61, II “e” 

e “f” do Código Penal, contra a vítima GERUSA FIGUEIREDO PAULINO.

Despacho: Ação Penal  n.  30844-96.2015.811.0042 (Cód. 

424855)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 90 em que foi ratificado o 

requerimento para citação por edital do denunciado.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ABRAÃO MALAQUIAS DA SILVA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.Após o cumprimento e 

transcorrido o prazo legal, CERTIFIQUE o Sr. Gestor, providenciando a 

remessa dos autos ao Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 11 de maio de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza 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, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 493583 Nr: 32917-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES, FABIO WENNER SERVIO 

RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que o Inquérito Policial de id. 492227 encontra-se arquivado 

desde 05/03/2018, INTIME-SE a impetrante para manifestar acerca 

possibilidade de arquivamento do presente feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 415288 Nr: 20335-09.2015.811.0042

 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: RAODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGRDS, ACCR, JCR, HVRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Diante da afirmação do Requerente de que os filhos estão em 

sua guarda e está representando os mesmo no recebimento da pensão 

alimentícia, relatando ainda a existência de ação de guarda e alimentos em 

trâmite na vara de família desta capital, verifica-se a completa ausência de 

interesse processual na presente demanda, motivo pelo qual JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO sem resolução de mérito com fulcro no art. 

485, VI, do CPC, especialmente por verificar a ausência da referida 

condição da ação. Saem os presentes intimados. Às providências. P.I. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 518100 Nr: 10301-67.2018.811.0042

 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: RAZL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCRZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939

 VISTOS.Ciente da interposição de recurso de Agravo de Instrumento da 

decisão que indeferiu a antecipação da tutela para a fixação de alimentos 

em favor do autor, juntado às fls. 69/80, mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos.Às fls. 81/82, a ré requer a redesignação da 

audiência de conciliação designada para o dia 25.06.2018, em razão de 

não ter sido observado o prazo disposto no art. 695, §2.º do CPC e a 

juntada do substabelecimento de fls. 83.Tendo em vista a proximidade da 

audiência designada e a inobservância do prazo disposto no art. 695,§ 2.º 

do CPC, defiro o pedido de fls. 81/82, para redesignar audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para o 

dia 09.07.2018 às 16h00.Intimem-se as partes, via DJE, para 

c o m p a r e c e r e m  à  a u d i ê n c i a  d e s i g n a d a .  [ . . . ]  . À s 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 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.: 437851 Nr: 14262-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALTEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - 

OAB:21131/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu JOSÉ ALTEMIR DA SILVA...nas sanções do crime de 

lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) ocorrida no dia 22/05/2016. De outro 

lado, ABSOLVO o acusado pelos delitos de ameaça (art. 147, do CP) com 

fulcro no art. 386, III, do CPP pela atipicidade da conduta, bem como em 

relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) supostamente 

ocorrido no dia 23/05/2016 em razão da falta de provas suficientes nos 

termos do art. 386, VII, do CPP.A pena prevista para o crime de lesão 

corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal é de 03 (três) meses 

a 03 (três) anos, de detenção.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao 

próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com 

precisão acerca de sua conduta social e personalidade; não há elementos 

nos autos suficientes para aferir a consequência e motivos do delito; já as 

circunstâncias do delito estão intrínsecas ao próprio penal; ademais, o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, 

porém não pode ser considerada em prejuízo do acusado, conforme 

jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.Pelos motivos acima 

alegados, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.Encontro, 

então, a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, uma vez 

que não há agravante ou atenuante, nem causa de diminuição ou aumento 

de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente 

a reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o 

aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez 

que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 

4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à reparação dos danos 
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causados pela infração ...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 483105 Nr: 22867-82.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AL, ALN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/0

 VISTOS. DETERMINO o apensamento da presente ação aos autos da 

medida protetiva n. 18340-24.2016.811.0042 (cód. 441714). DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 05/09/2018 às 13:30 horas. DETERMINO 

o cadastramento e a INTIMAÇÃO da testemunha constante na exordial de 

fls. 08. Saem os presentes intimados. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 488209 Nr: 27715-15.2017.811.0042

 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: AMELIA BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGELI VITORIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETEA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. DEFIRO o pedido de levantamento de valores constante às fls. 

132 através de alvará, saindo as partes intimadas da presente decisão. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes nesta oportunidade, 

especialmente o acordo em relação à pensão alimentícia, e por 

consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B” do CPC. Saem os presente 

intimados. EXPEÇA-SE o necessário. Por fim, após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos. Às providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 453754 Nr: 30935-55.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463 OAB/MT

 VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes nesta oportunidade, 

especialmente o acordo em relação a reparação de danos, e por 

consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B” do CPC. Por fim, após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. Saem os presente intimados. Às 

providências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 509766 Nr: 2505-25.2018.811.0042

 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: MARIA CONCEIÇÃO SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jamilso ribeiro modesto - 

OAB:22455

 VISTOS.

Acolho as justificativas apresentadas pelo réu para lhe conceder os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC.

 Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que, em audiência de 

conciliação (termo de fls. 55/56), fixou os alimentos provisórios em favor 

do filho do casal no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, diante da ausência de previsão legal para a reconsideração, 

cabendo ao réu, caso não concorde com uma decisão, interpor o 

competente recurso, o que não se tem notícia nos autos.

 Em razão de a autora ter apresentado impugnação (fls. 114/123) 

acompanhada dos documentos de fls. 124/163, constando, inclusive uma 

lista de bens que guarnecem a sua residência (fls. 140) e visando evitar 

futura alegação de nulidade, em atendimento ao disposto no art. 437, § 1.º, 

do CPC, determino a intimação do réu para, querendo, se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados pela autora na 

impugnação à contestação, devendo, em tal oportunidade, manifestar 

expressamente sobre a lista de bens apresentadas, impugnando-a caso 

não concorde com a mesma e a complementando, sob pena de presunção 

de concordância.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão para saneamento do feito.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520379 Nr: 12473-79.2018.811.0042

 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: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvia de araujo rodrigues - 

OAB:20036/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Aguarde-se o cumprimento dos mandados de citação e intimação 

expedidos às fls. 59/60.

Apresentada contestação, acompanhada de documentos, intime-se a 

autora para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às fls. 105, a autora requer a juntada de cópia do boletim de ocorrência 

lavrado em razão de ter sofrido um sequestro relâmpago e de fotos do 

veículo carbonizado, nada requerendo.

Como o veículo estava arrolado entre os bens a serem partilhados entre 

as partes, determino a intimação da autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe se o veículo possuía seguro que o substituirá na 

partilha ou se deve ser retirado da partilha em razão do seu perdimento.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 130696 Nr: 17745-06.2008.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Eduardo H. Cubitza - OAB:10.742/MT, FÁBIO ARTHUR 

DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT, GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO 

SILVEIRA OAB Nº12.963 - OAB:12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - 

OAB:6.801

 VISTOS
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Verifica-se por meio do extrato RENAJUD que segue em frente que foi 

procedida a baixa da restrição da restrição judicial proveniente do 

Processo Cautelar n.º 5224-63.2007.811.0042 (código: 99510), não 

havendo mais impedimento judicial para que a exequente adote as 

providências necessárias para a transferência do veículo Ford/Fiesta 

Sedan, placa KAT 9267.

 Cumpra-se a decisão de fls. 1036, promovendo as anotações 

necessárias na capa dos autos em relação ao presente pedido de 

cumprimento de sentença e cumprindo a decisão proferida em 16.02.2018, 

nos autos da “Ação de Sobrepartilha” n.º 15806-78.2014.811.0042, 

desentranhando a decisão de fls. 900/904, daqueles autos e juntando a 

este.

Após, renove-me à conclusão.

Advirto o Sr. Gestor para que se abstenha de efetuar a conclusão dos 

autos antes de efetuar o cumprimento integral da última decisão proferida, 

salvo em casos de urgência.

 Às providências. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 467139 Nr: 7014-33.2017.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAORDS, DYRDD, MRDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819, RODRIGO LÁZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22.683/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Diante da declaração da testemunha do Requerido Neide Pereira 

da Silva no sentido de que é amiga íntima e vizinha do mesmo, relatando 

que frequenta a sua residência todos os dias, DISPENSO a oitiva da 

mesma em razão da sua suspeição prevista no art. 447, §3º, inciso I, do 

CPC. Ademais, também em razão da suspeição da testemunha, INDEFIRO o 

pedido da parte Requerida. De outro lado, DETERMINO a realização de 

visita assistida, proporcionando do direito de convivência do genitor com 

os filhos que ocorrerá toda quarta-feira às 13 horas a parir do dia 

04/07/2018 a ser realizada com o Requerido CHRISTIAN ADAM DE DEUS e 

seus filhos Davi Yuri Rocha de Deus e Matheus Rocha de Deus. OFICIE-SE 

o setor psicossocial para providenciar o agendamento da visita assistida. 

Declaro encerrada a instrução processual. CONCEDO o prazo de 15 

(quinze) dias para a apresentação de memoriais escritos pela parte 

Requerente. Após, REMETAM-SE os autos para a Defensoria Pública 

Criminal para a apresentação de memoriais escritos no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, para o Ministério Público. Por fim, retornem-me os 

autos conclusos para prolação de sentença. Às providências. Cumpra-se

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369430 Nr: 9772-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 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 José 

Benedito de Oliveira, vulgo “Nezão”, brasileiro, solteiro, serralheiro, natural 

de Bom Jesus de Goiás-GO, RG n° 0496034-3 SSP/MT, nascido em 

29/11/1966, filho de João Batista de Oliveira e Neli Benedita de Oliveira, 

residente na Rua 6, Casa 24, Quadra 3, Bairro Nova Aliança – Várzea 

Grande - MT, 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 às 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.: 378055 Nr: 19611-39.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 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 Marcelo 

Pinheiro da Silva, brasileiro, convivente, autônomo, natural de Cuiabá-MT, 

RG n° 0986218-8 SSP/MT, nascido em 31/07/1983, filho de Anselmo 

Sebastião da Silva e Nilce Pinheiro da Silva, residente na Rua Comendador 

Henrique, n° 1152, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, das acusações 

lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada pelo MP.X.Intime-se a 

vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XI.Procedam-se 

as anotações e comunicações constantes no art. 974 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.XII.Transitado em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.XIII.Sem custas.XIV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 406715 Nr: 11300-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:6089

 Vistos etc.

Homologo a desistência formulada pelo MP.

Nomeio o DR. Phelippe Ayslan Fonseca Menegatti OAB/MT como 

Advogado dativo para o presente ato.

 Condeno o estado de Mato Grosso a realizar o pagamento de 1,5 URH, 

equivalente a R$ 1.344,76 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos), conforme prevê a tabela de honorários 

advocatícios da OAB/MT para acompanhamento em audiência na 

advocacia criminal.

 Expeça-se certidão de crédito em favor do Advogado dativo.

Considerando que o réu José Carlos Gomes da Silva, mudou de endereço 

e não informou a este juízo seu atual paradeiro, decreto sua revelia nos 

termos do art. 367 do CPP, devendo o feito prosseguir sem a sua 

presença.

Concedo prazo sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações 

finais via memoriais escritos pelas partes, iniciando-se pelo Ministério 

Público.

Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT para que apresente 

alegações finais em favor do réu.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 438240 Nr: 14673-30.2016.811.0042

 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: AFCL, FLDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770, 

HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

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

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 XIX.Posto isto, determino seja intimado o réu para que, no prazo legal, 

exiba a documentação requerida, ex vi do art. 396 do CPC, apresentando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 295 de 503



resposta na forma do art. 398 do CPC.XX.Quanto à distribuição do ônus da 

prova (CPC, art. 357, III), compulsando os autos verifico que o réu não 

suscitou, em sua contestação, qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, incumbindo, portanto, à autora o ônus da 

prova dos fatos constitutivos do seu alegado direito, ex vi do teor talhado 

no preceptivo do art. 373, I, do CPC.XXI.Para a decisão do mérito da 

celeuma deverão ser enfrentadas as seguintes questões de direito (CPC, 

art. 357, IV): revisional de alimentos.XXII.Para audiência de instrução e 

julgamento designo o dia 03/10/2018, às 13h30min.XXIII.Nos termos do 

determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, observando-se o 

disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.XXIV.Fixo prazo 

comum de 15 dias para apresentação do rol de testemunhas (CPC, art. 

3 5 7 ,  §  4 º ) . X X V . E x p e ç a - s e  o 

necessário.XXVI.Intimem-se.XXVII.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 416172 Nr: 21270-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6132-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XII.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, conheço dos 

embargos e, no mérito, dou provimento aos mesmos para 

determinar:®Intime-se o executado, novamente, para que, em 15 dias, 

pague o débito conforme atualização de fl.104 verso, acrescido de custas 

se houver (CPC, art. 523).®Refuto a impugnação à gratuidade de justiça 

suscitada pela exequente às fls. 50/52 e, por corolário, concedo à 

gratuidade de justiça ao executado.XIII.Decorrido o prazo, certifique-se e, 

após, cumpra-se o determinado nos parágrafos VIII e seguintes da 

decisão objurgada (fls. 98/100).XIV.Intimem-se.XV.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 439973 Nr: 16517-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579/O, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:12839/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via 

memoriais escritos.

Concedo prazo de 05 dias para juntada de procuração com poderes 

especiais pelo assistente de acusação.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 406267 Nr: 10865-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON JUNIOR SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:6943

 Vistos etc.

Considerando a informação de que o patrono do réu faleceu, intime-se 

pessoalmente o réu para que, em dez dias, constitua novo advogado. 

Conste no mandado advertência de que, caso o réu não possua 

condições financeiras, o Oficial de Justiça deverá informar, por certidão, 

para que seja nomeado Defensor Público para a mesmo.

Após, volvam-me conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 433746 Nr: 9785-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE ROSA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997, 

MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - OAB:18898/O

 Vistos etc.

Acolho parcialmente a cota ministerial de fl. 113.

 Defiro o pedido de juntada formulado pela defesa.

Redesigno o presente ato para o dia 21 de novembro de 2018 às 

16h30min.

Intime-se a vítima e testemunhas arroladas pelo MP nos moldes do art. 212, 

§ 2° do CPC.

Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 405210 Nr: 9762-09.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE LIMA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120/MT, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - OAB:7527/MT

 Vistos etc.

I. O Ministério Público, por intermédio de seu representante, ofertou com 

base no inquérito policial aportado aos autos denúncia em desfavor 

indiciado Douglas de Lima Freitas, qualificado nos autos, pela prática, em 

tese, da infração penal de ameaça praticada contra a vítima Laura 

Aparecida da Cunha Santos. Recebida a prefacial (27/05/2015 – fls. 39/40 

verso) determinou-se a citação do réu para apresentar defesa escrita no 

prazo de dez dias. O réu foi citado e apresentou defesa inicial, no entanto, 

não houve conclusão da fase instrutória até o momento. Após, 

volveram-me conclusos para decisão.

II. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Fundamentos

III. Trata-se de ação penal em curso em face de Douglas de Lima Freitas, 

qualificado nos autos, denunciado pela prática do delito de ameaça, 

previsto nos art. 147 do CP , cuja pena máxima em abstrato é de 06 meses 

de detenção.

IV. O delito em comento prescreve em 03 anos, conforme previsto no 

artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que a pena máxima em abstrato, no 

vertente caso, é inferior a um 01 (um) ano.

V. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

27/05/2015 – (fls. 39/40), tendo, portanto, decorrido mais de 03 anos da 

data de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa interruptiva da 

prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado, 

impondo-se a extinção da punibilidade do agente.

 Dispositivo

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP .

 VII. Após o trânsito em julgado:

? Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 974 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

? Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.

VIII. Sem custas.

IX. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 462456 Nr: 2309-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDE CORREIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:6664

 XXIV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela 

acusação e, por corolário, condeno o réu Ivalde Correia de Almeida, como 

incurso na sanção do artigo 129, § 9º do Código Penal (duas vezes) 

sendo uma em relação a vítima Graciliana Santana de Almeida e a outra em 

relação a vítima Carolina Correia de Almeida, cuja pena, in abstrato é de 

detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos:1.Cálculo da pena 

Crime:Lesão Corporal – (CP, art. 129, § 9º) Pena in abstrato:Detenção de 

03 (três) meses a 03 (três) anos.Vítima: Gracilina. Não verifiquei, no 

vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de 

diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 03 (três) meses 

de detenção.Da detraçãoLXXI.Considerando que o réu não foi preso em 

flagrante, não se faz necessário a realização de detração.Do regime de 

cumprimento de penaLXXII.Levando-se se em conta a pena que deverá o 

condenado cumprir, estabeleço para cumprimento desta pena o regime 

aberto, conforme disposto na alínea “c”, do § 2º, do art. 33 , do CP. A pena 

deverá ser cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado 

(CP, art. 33, § 1º, “c”).Da Substituição da Pena e do SursisLXXIII.Sendo o 

crime praticado mediante violência torna-se incabível in casu a 

substituição prevista no art. 44 do CP, por força do que estabelece o incs. 

I do referido artigo.LXXIV.Não preenchendo o condenado os requisitos 

dispostos no inciso II do art. 77, também não faz jus ao benefício do art. 77 

do CP.LXXV.Tratando-se, in casu, de réu solto, deixo de observar a 

Súmula n. 716 do STF , assim como as disposições da Resolução n. 

113/2010 do CNJ .LXXVI.Após o trânsito em julgado da sentença para o 

MP, volvam-me conclusos para análise da prescrição com base na pena 

em concreto, conforme preconizado pelo § 1º do art. 110 do CP . 

LXXVII.Após o trânsito em julgado da sentença para ambas as 

partes:®comunique-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o Cartório 

Distribuidor e o Instituto Nacional de Identificação, acerca desta 

condenação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 388271 Nr: 2375-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONYMAR DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

 Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 324392 Nr: 3779-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.P.R., STEFANI PIMENTEL DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COSME FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:11.740/MT, JOSE MARCILIO DONEGA - OAB:71241, MICHELLE 

ALVES DONEGA - OAB:7467-0

 Autos n. 3779-34.2012.811.0042.

I – Em decorrência da portaria n.629/2018 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que declarou ponto facultativo no dia, 22.06.2018 e alterou o 

horário do expediente no dia 27.06.2018, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20.09.2018 às 13 horas e 15 minutos.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99739 Nr: 3437-18.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3437-18.2016.811.0063, Protocolo 99739, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 4053-56.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TSdAP, RPdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4053-56.2017.811.0063, Protocolo 107165, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109809 Nr: 1844-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdFL-M, ALAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto da Cunha Macedo - 

OAB:8074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 O Ministério Público manifestou-se às fls. 49/51, pugnando pela 

apresentação do cronograma das gravações e a realização de estudo 

psicossocial.

Assim defiro o pedido ministerial e determino:

I - Intimem-se os advogados constituídos no processo, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC, 

apresente o Cronograma com datas e horários dos trabalhos/gravações, 

especificamente em relação à criança A. L. A. L.;

II - Intime-se a Equipe Técnica deste Juízo para que realize, no prazo de 10 

(dez) dias, estudo psicossocial, objetivando averiguar se a participação 

da infante no trabalho artístico, causou ou lhe causará prejuízo, bem 

como, se atendem o estabelecido no ECA e na Portaria 

011/2017/COORD/JIA;

III - Após, com a juntada dos itens “I e II” dê-se vistas ao Ministério Público;

IV - Em seguida, voltem-me conclusos;

V - Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Geraldo da Cunha Macedo OAB/MT 7.077, Alberto da Cunha 

Macedo OAB/MT 8.074 e Gustavo Henrique da Cunha Macedo OAB/MT 23. 

306;

VI - As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 80489 Nr: 2721-64.2011.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, LMdS, EFA, AKAE, MOMFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770/MT, José Krominski - OAB:10896, Lucas Oliveira 
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Bernardino Silva - OAB:12027/MT, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190, MARIO DONAL SPALATTI - OAB:23230/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos etc...,

 I – Anote-se no Sistema Apollo a Procuração de fls. 120.

II – Em seguida, defiro o pedido de vistas de fls. 119.

III – Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

devidas.

IV – Publique-se para ciência do advogado José Krominski OAB/MT 10.896

V – As providências.

Juizados Especiais Cíveis

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 8032315-32.2018.811.0001

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial « Processo de Execução « 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): MARCIA TEREZINHA CEARA

 EXECUTADO(A,S): WEIMAR QUIRINO JORGE MATOS e LUCIENE 

RODRIGUES DE MORAIS

INTIMANDO(A,S): LUCIENE RODRIGUES DE MORAIS, brasileira, 

professora, portador do RG n.º 0535641 SSP/MT e do CPF n.º 

393.687.851-04, Endereço: Local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/04/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.331,94 (Quatorze mil, trezentos e trinta e um 

reais e noventa e quatro centavos).

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, da penhora realizada nos 

presentes autos via sistema BacenJud, no importe de R$ 2.223,35 (Dois 

mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos). 

CIENTIFICANDO-A do prazo de 15 (quinze) dias para oferecer, querendo, 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO (CPC, art. 525), contados da expiração do 

prazo deste edital.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, I - DEFIRO o pedido para, na hipótese de 

serem encontrados valores em nome da executada LUCIENE RODRIGUES 

DE MORAIS, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - Registro que não são 

devidos os honorários de advogado previstos na segunda parte do art. 

523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o 

bloqueio proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados 

apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - 

Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa, mediante Embargos à 

Execução, no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - 

Sendo parcial a diligência, tornem os autos conclusos para nova tentativa 

de penhora on-line via BACENJUD da quantia remanescente. VIII - 

Oficie-se à Central de Mandados a fim de que encaminhem o mandado de 

mov. 8, com urgência. IX - Cumpra-se."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Valdinete Maria Mendes de Souza, Analista 

Judiciária, digitei.

 Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018.

Rodrigo Medeiros Campos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Proviment

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119105 Nr: 232-47.2017.811.0062

 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: Elizete Bagatelli Goncalves, Alexandre Mazzer Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3.473-A, Paulo Sergio Daufenbch - OAB:5.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto de Souza 

Moraes - OAB:4834/MT

 Visto.

Considerando que não houve audiência de mediação nestes autos, razão 

pela qual designo audiência de mediação pelo Juiz Leigo, a ser realizada 

no dia 13/08/2018 às 11h00min.

Intimem-se as partes.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125973 Nr: 193-16.2018.811.0062

 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): Edio de Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a vítima para querendo apresentar a queixa-crime dentro do 

prazo decadencial.

Após intime-se o autor do fato para apresentar defesa prévia.

Às providências.

Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30022 Nr: 1628-33.2016.811.0082

 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): Norte Indústria e Comércio de Madeiras da 

Amazônia Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edine Guerra Gomes - 

OAB:20.157, João Roberto Gomes - OAB:12.922

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dr. João Roberto Gomes para que promova, no prazo de 3 (três) dias, a 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se encontram com prazo de 

devolução expirado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30831 Nr: 2292-64.2016.811.0082

 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): Indústria e Comércio de madeiras Ímpar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 06/09/2018, às 15h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39849 Nr: 1395-65.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. M. Agroflorestal, Industrial e Exportadora 
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Ltda, Ruy Dominicini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:MT 18790

 Diante do exposto:1)INDEFIRO o pedido de contraprova formulado pela 

defesa;2)DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito no laudo 

de identificação n. 102/2017 (fl. 106), apreendido e depositado no Pátio 

Unificado de Madeiras, na forma da Lei; e3)DESIGNO audiência preliminar 

para o dia 19 de setembro de 2018, às 14h30.Atento aos princípios 

instituídos em sede de Juizados Especiais, em especial aos de 

informalidade, simplicidade e de economia processual, intimem-se os 

autores do fato, preferencialmente, por intermédio de seus números de 

telefone (fls. 05 e 20). Caso reste infrutífera a intimação por meio 

telefônico, esta se fará por carta precatória.DEFIRO ainda a expedição de 

ofício à SEMA e ao IBAMA, para os fins requeridos nos itens 3 e 4, da 

manifestação ministerial (fl. 90).Intime-se, ainda, o d. defensor constituído 

à fl. 101.Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36849 Nr: 3225-03.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.GOMES DE OLIVEIRA MADEIRAS - ME, João 

Pinto Martines

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marconiel Pouzo de Amorim 

- OAB:15875E, Rafael Moraes Valente - OAB:21549, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 001/2018 (fl. 112), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Visando dar prosseguimento 

ao presente procedimento, DESIGNO audiência preliminar para o dia 

12-09-2018, às 16h.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.Oficie-se o 

Coordenador do Pátio para ciência acerca do perdimento da 

madeira.Juntem-se aos autos as certidões requerida pelo Ministério 

Público à fl. 109. Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.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.: 38462 Nr: 453-33.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPANSÃO MADEIRAS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA ME, Lucas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no Laudo Técnico de Identificação n. 064/2017 (fl. 55), apreendido e 

depositado no Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, DESIGNO audiência preliminar 

para o dia 12-09-2018, 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.Oficie-se o Coordenador do Pátio para ciência acerca do perdimento 

da madeira.Juntem-se aos autos as certidões de praxe. Ciência ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.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.: 35306 Nr: 2205-74.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Central Norte Eireli -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:MT 18790

 Intimo o advogado do(s) autor(s) do fato para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove o cumprimento da composição civil e transação penal 

acordadas em audiência de transação penal.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000884-02.2018.8.11.0001

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 PÚBLICA 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: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando aos autos comprovante de endereço e apresentar planilha de 

cálculo atualizado, bem como tabela de honorários da OAB, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 1000887-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO 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. Intime-se a parte exequente para apresentar 

planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de honorários da OAB, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso para despacho. 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: 1002433-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIELMO CAVALCANTE PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 
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da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza Leiga, 

SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias.Publicada no 

PJe.Cuiabá-MT, 22 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: 1002541-13.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido na 

inicial, e por 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.Decorrido o prazo recursal 

sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza Leiga, 

SENTENÇA,Vistos etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe.Cuiabá-MT, 23 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500759-67.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DO CARMO (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: “Ante o exposto, homologa-se o pedido formulado pelo 

cessionário ALTAIR BALIEIRO de cessão de crédito relativo ao 

exequente/cedente CARLOS HENRIQUE DO CARMO nos autos em 

epígrafe. Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão relativa a 

presente decisão homologatória da cessão de crédito a ser encaminhada 

junto com a requisição de pequeno valor e demais documentos referentes 

à cessão ao executado. Embora se trate de hipótese de sucessão 

processual na qual poderia ser ter a imediata substituição do 

exequente/cedente/substituído determino, para fins de controle de 

eventual prevenção que seja acrescido no sistema PJ o nome do 

cessionário ao polo ativo, se possível acrescido da observação - 

cessionário. Dê-se prosseguimento ao processo cumprindo-se o 

Provimento n.º 11/2017. 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: 1000942-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA GONZAGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(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 deduzidos na petição inicial, e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 23 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009769-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA ALVES PAVARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

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. Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Intime-se. Cuiabá/MT, 29 de maio 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BRESSIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-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: 10:40, 

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: "... Diante do exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, 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. 

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: 1000880-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIS CARVALHO DE DEUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000880-62.2018.8.11.0001; Valor causa: R$ 

5.430,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[GESTÃO DE NEGÓCIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000880-62.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL LUIS 

CARVALHO DE DEUS REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS que a parte autora promove em desfavor de pessoa 

jurídica de direito privado. 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 

não se enquadra 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 Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAFAEL LUIS CARVALHO DE 

DEUS Parte Ré: REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 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 , 21 de junho de 2018. 

Atenciosamente. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETEL APARECIDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo, 

Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as baixas 

necessárias.Publicada no PJe.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRACY OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) 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 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.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.M DA COSTA ABDALA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo 

Juíza 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.Arquive-se com as baixas 

necessárias.Publicada no PJe.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: 0501845-39.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ETSON ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Transcorrido in albis, arquive-se.Intimem-se. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000844-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANANE DE BARROS CARREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPOCA PROPAGANDA LTDA (REQUERIDO)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito em relação a Época 

Propaganda Ltda e a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso, INDEFERE-SE de plano a petição inicial e 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito com fundamento 

nos artigos 330, I e 485, VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Arquive-se com as baixas necessárias.Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000845-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANANE DE BARROS CARREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito em relação a Dmd 

Associados Assessoria e Propaganda Ltda e a ilegitimidade passiva da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, INDEFERE-SE de plano 

a petição inicial e JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito 

com fundamento nos artigos 330, I e 485, VI, 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 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.Arquive-se com as baixas necessárias.Publicada no 

PJe.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001183-13.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a baixa 

necessária. 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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 07 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002074-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAHEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE JESUS SILVA OAB - MT21602/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. Recebe-se o recurso no efeito 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARINA DA SILVA SANTOS (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. Recebe-se o recurso no efeito 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER NOLASCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando orçamento do pedido pleiteado para fins de verificação da 

competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e 

julgar o presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retorne os 

autos em conclusão para prosseguimento do feito ou extinção. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001247-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (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. Trata-se de execução de honorários advocatícios, 

denominda de ação de cobrança fundada em duas certidões de crédito 

sem estarem seladas.Converte-se o julgamento em diligência a fim de 

intimar a parte exequente para apresentar as certidões de ID. 7260532, 

pág. 2 e 6/7, com selo de autenticidade, dando cumprimento ao art. 10, II, 

da Lei n° 7603/2001, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção em 

relação aos créditos nelas descritos. No mesmo prazo, deve a parte 

exequente apresentar demonstrativo discriminado do crédito, EM 

APARTADO, nos exatos termos do art. 910 c/c 534 e 535 do CPC, e tabela 

de honorários da OAB/MT. 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. 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: 1001145-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000607-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501709-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO (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. 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: 0503250-13.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRITTO SOL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-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.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-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: 1014406-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652/O-O (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO CAMPBELL MOREIRA OAB - RJ102124 (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. 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 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500038-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA BARBOSA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando que houve renuncia da exequente 

ao excedente ao teto para pagamento por meio de RPV, já homologada, 

expeça-se o requisitório no valor limite estipulado pelo ente federativo (R$ 

6.500,00) fazendo acompanhar do calculo da contadoria tão somente para 

ciência do valor do desconto relativo a renuncia, o qual, ainda que em 

pequena divergência, fez constar a importância renunciada. Não há 

prejuízo uma vez que a decisão que homologou a renúncia estabeleceu 

que sua eficácia está condicionada somente ao que excede o limite de 

RPV (id 9340254), de modo que o pagamento fica vinculado a tal 

importância, independentemente de nova atualização. Prossiga-se de 

acordo como provimento 11/2017. 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: 1001321-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PAULA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PAULA RODRIGUES OAB - GO27487 (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: 10:20, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501235-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAMARGO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 disso, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se 

prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 10726876. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001322-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PAULA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PAULA RODRIGUES OAB - GO27487 (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 em Data: 

07/08/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0501044-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-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. Conforme certificado nos autos, mesmo após ser 

intimado, o exequente deixou de apresentar certidão original no cartório a 

fim de ser expedido oficio requisitório ou precatório. Inexistindo título, 

arquive-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001332-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (REQUERENTE)

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

07/08/2018, Hora: 11:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001331-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JOANA GODOES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/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 em Data: 

07/08/2018, Hora: 11:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001471-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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GERSON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA OAB - MT24223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001471-24.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: GERSON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para emendar a inicial a fim de juntar aos 

autos planilha de cálculo, bem como a tabela de honorários da OAB, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE BARROS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-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: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1002430-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA TAVEIRA DE CARVALHO (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: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001681-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO HORN DE MAGALHAES (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 das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001285-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

02/08/2018, Hora: 11:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001899-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI CARVALHO RIBEIRO (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 das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, no portal 

d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadram nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 1002067-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SATURNINO DO CARMO (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 das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, no portal 

d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadram nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO ROQUE PEREIRA LEMES (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 das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1003081-95.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE DE CARVALHO MIGUEIS (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: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1002096-29.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUELTON DE SOUZA 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 das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 0503863-33.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE APARECIDA BRITO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA OAB - MT10344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. 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: 1003112-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

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: 1003112-18.2016.8.11.0001; Valor causa: R$ 

52.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Defeito, nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANE CAROLINE FONSECA Parte 

Ré: REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 1003112-18.2016.8.11.0001 

REQUERENTE: ANE CAROLINE FONSECA REQUERIDO: DETRAN - MT - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação à constestação de ID. 9577156 no 

prazo legal. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito Assinado eletronicamente 

por: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11789379 18042315322696900000011601757 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ , 21 de junho de 2018. Atenciosamente, 

REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANALUCE DE FIGUEIREDO DIAS (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/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 obrigação de fazer 

consubstanciado na revisão de aposentadoria especial combinada com 

cobrança dos valores retroativos à data do deferimento da elevação de 

nível. CONVERTE-SE o julgamento em diligência para determinar à parte 

autora que traga aos autos comprovante de rendimento atualizado e o 

cálculo do valor relativo ao proveito econômico, a fim de se verificar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, no prazo de 10 

(dez) dias. Vindos os documentos, intime-se o requerido para 

manifestação. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001751-29.2017.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/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. Intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação de ID. 9815359 no prazo legal. 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: 1001406-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KRISNA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNER LANGNER DA SILVA OAB - MT21029/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

09/08/2018, Hora: 09:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002264-94.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas 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 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

Sistema 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000967-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/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. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando aos autos documentos pessoais legível e comprovante de 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 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: 1000911-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA LIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

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 (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

21/08/2018, Hora: 10:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001257-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GENTIL LIMA (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

23/08/2018, Hora: 10:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001377-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ELOA PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (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 em Data: 

14/08/2018, Hora: 08:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LE I 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001378-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ELOA PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (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 em Data: 

14/08/2018, Hora: 08:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001379-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ELOA PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (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 em Data: 

14/08/2018, Hora: 08:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001479-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONEIDE MARTINHA ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de em Data: 23/08/2018, 

Hora: 09:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019471-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODES FERREIRA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

02/08/2018, Hora: 11:30, 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. Aguarda-se em secretaria a realização da 

audiência já designada. 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: 1002567-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANAIRA YAMAMURA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Verifica-se que foi deferida ordem liminar em 

Agravo de Instrumento (ID 13159889). A parte autora informa o 

descumprimento da ordem supracitada e requer o bloqueio de valores 

para a realização do tratamento. Antecedendo tal pedido, determina-se a 

intimação: 01) do servidor que estiver no exercício do seu cargo na 

Gerência de Farmácia de Demanda Extraordinária e Central Estadual de 

Regulação para efetivarem, no prazo máximo de 03 (três) dias, o 

cumprimento da ordem (cópia anexa), podendo enviar as informações por 

e-mail (cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) do requerido para, no prazo de 03 

(três) dias, informar todas as providências administrativas adotadas para 

cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor necessário para a 

aquisição do medicamento. 03) da parte autora para dar efetivo 

cumprimento ao Enunciado nº 56 da II Jornada de Direito da Saúde, 

juntando no mínimo 03 (três) orçamentos do medicamento pleiteado, das 

diversas marcas existentes no mercado, com informações dos dados 

bancários da farmácia e o número de C.N.P.J., no prazo de 10 (dez) dias. 

Embora já tenham sido enviados os documentos dos autos, determina-se 

que faça acompanhar ao mandado cópia dos documentos médicos, da 

decisão judicial e dos documentos pessoais da parte autora, a fim de 

tentar agilizar o procedimento por parte do requerido. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002726-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (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)

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: 

1002726-51.2017.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO BORGES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação de 

cobrança proposta por servidor militar, na qual postula a diferença do 

valor devido pela ajuda de custo em decorrência de transferência de 

sede, com ônus, da cidade de Várzea Grande para o município de Cláudia 

por determinação do Comandante Geral, nos termos do artigo 130, da Lei 

Complementar nº 555/2014, consoante se infere do Boletim Geral 

Eletrônico da PMMT n°. 1722 de 09/05/2017 (documento em anexo), 

mormente a Portaria 2791. Citada, a parte requerida não compareceu a 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. - DA PRELIMINAR PROCESSUAL O vício 

alegado em preliminar, por sua vez, encontra-se devidamente sanado 

frente aos documentos juntados id. 11151658 e 12207882. - DO MÉRITO A 

parte autora noticia que, na data de 04/04/2017, por determinação do 

Comandante Geral, foi transferido com ônus de Várzea Grande para o 

município de Claúdia, sendo-lhe pago a denominada “ajuda de custo”. 

Assevera, entretanto, que o valor foi incorreto ao desconsiderar o seu 

posto, fazendo jus ao pagamento da diferença na quantia de R$ 2.908,98 

(dois mil novecentos e oito reais e noventa e oito centavos), acrescida de 

juros e correção. A referida verba é tratada no Estatuto dos Militares 

disciplinado pela Lei Complementar 555, de 29 de dezembro 2014, nos 
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seguintes termos: Art. 130 A ajuda de custo destina-se a compensar as 

despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato 

do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 

(trinta) dias. Art. 131 A ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 (um) 

subsídio mensal do militar. Art. 132 Não terá direito à ajuda de custo o 

militar estadual: I - movimentado por interesse próprio; II - movimentado da 

sede em que serve para outra, cujo percurso for igual ou inferior a 30 

(trinta) quilômetros, exceto se forem comprovadas a necessidade e a 

efetiva mudança. Art. 133 Restituirá a ajuda de custo o militar estadual que 

a tenha recebido nas formas e circunstâncias abaixo: I - integralmente, de 

uma só vez, quando deixar de seguir destino. II - pela metade do valor 

recebido, quando até 06 (seis) meses após ter seguido para nova 

unidade: a) for a pedido, exonerado do cargo; b) regressar a pedido. Art. 

134 A ajuda de custo não será restituída pelo militar estadual ou seus 

beneficiários quando: I - após ter seguido destino, for mandado regressar; 

II - ocorrer o falecimento do militar estadual, quando já se encontrar no 

destino. Nota-se que a natureza jurídica da verba é indenizatória, 

vinculando o seu recebimento à prova de que o deslocamento se deu por 

determinação da Administração e em razão de seu serviço. Nos ids. nºs 

10174735 e 10174732, a parte autora apresenta seu holerite no qual 

consta o pagamento da ajuda de custo, bem como a Portaria que 

determinou sua transferência com ônus de modo que se verifica o 

preenchimento do fato gerador da ajuda de custo, cingindo-se a 

controvérsia apenas em relação ao quantum. Nesse aspecto, diante do 

valor repassado à parte autora infere-se que foi utilizada o disposto na LC 

231/2005, revogada pela LC 555/2014 (atual Estatuto), porquanto na outra 

legislação previa-se que o pagamento seria limitando a dez vezes o valor 

da menor remuneração do Estado, isto é, 1 (um) salário mínimo, resultando 

a quantia que fora efetivamente paga. Deste modo, vê-se que ao realizar o 

pagamento houve um equívoco no momento de apurar a quantia, 

aplicando-se disposição legal revogada, competindo assim o pagamento 

da diferença, por decorrência da regra legal. Se o requerido entendeu por 

bem editar lei com estes critérios, direitos e designar o servidor para o 

exercício das funções em outra sede presume-se que o fez dentro de 

uma análise orçamentária, necessidade e observando os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Quanto ao pedido para que “seja 

reconhecido e de declarado que o valor do auxílio transferência é o valor 

de 01 (um) subsidio do autor nos termos do artigo 131 da Lei 

Complementar nº 555/2015”, trata-se de direito vinculado ao próprio texto 

da lei, portanto, não há interesse processual, haja vista que a utilidade da 

prestação jurisdicional é quanto ao seu cumprimento. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor da parte 

autora o valor de R$ 2.908,98 (dois mil novecentos e oito reais e noventa e 

oito centavos), correspondente a diferença da verba “ajuda de custo” pela 

transferência de FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA de Várzea Grande 

para o município de Cláudia em 04/04/2017(Portaria nº 

2791/BGM-1722/2017), acrescido 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, a partir da citação, e, de correção monetária 

pelo IPCA-E[1], da data do pagamento parcial, nos termos dos art. 38 e 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 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. 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. Cuiabá-MT, 

20 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] STF. ADI nº 4357, DJ 15/04/15 (...) conferir eficácia 

prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos 

da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da 

presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os 

precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida 

a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

(ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos 

quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (...).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000914-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA TIBOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 

1000914-71.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARTA TIBOLA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de 

cobrança objetivando a restituição de valores que alegam terem sido 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre a 

remuneração de cargo em comissão no período de abril/2012 a 

março/2017. Citada, a parte reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação nem apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade 

do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os 

efeitos da revelia. Passa-se à apreciação. PRELIMINARMENTE: Trata-se de 

pedido de restituição de contribuição previdenciária que inclui o período a 

partir de janeiro/2015, relativo ao servidor ativo. In casu, não compete à 

parte reclamada/Estado, pessoa ilegítima, restituir tal valor, pois 

sobrevindo a Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014, que dispõe sobre a 

criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, sendo esta uma entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, e distinta da entidade estatal a qual 

está vinculada, razão pela qual deve responder, isoladamente, por 

questões relacionadas à contribuição previdenciária, após a entrada em 

vigor da lei complementar, ou seja, a partir de 01/01/2015 (art. 57), como 

no caso dos autos. Diante do exposto, RECONHECE-SE PARCIALMENTE 

de ofício a ilegitimidade passiva da parte reclamada referente aos pedidos 

de restituição da contribuição previdenciária a partir de janeiro/2015, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo em relação a esses 

pedidos, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. 

DO MÉRITO A reclamante MARTA TIBOLA alega que sofreu desconto de 

contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo em comissão 

no período de abril/2012 a março/2017, conforme a tabela juntada no ID. 

6084144, pág. 1. Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva nos moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos até 

dezembro de 2014. A Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 

10.887/2004 (alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre as regras 

gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da 

Constituição Federal, a qual veda a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado quando esta 

não for incorporada pelo servidor. A vedação é corolário do princípio da 

contributividade, pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre 

parcela remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. Nesse sentido a jurisprudência entende: “pacificado o tema da 

não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que 

as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de 

confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à 

remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 

859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). Desse 

modo, a reclamante faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram 

descontadas a maior no período de abril/2012 até dezembro/2014, em 

razão da incidência de alíquota previdenciária de 11% (onze por cento) 

sobre o total da remuneração. Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 309 de 503



correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Frisa-se que, o presente entendimento se coaduna com a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base no IGP-DI e 

juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da 

Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 

7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). 

Diante do exposto, RECONHECE-SE PARCIALMENTE de ofício a 

ilegitimidade passiva da reclamada em relação aos pedidos de restituições 

a partir de janeiro/2015, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos para condenar a reclamada a restituir os valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo em 

comissão, da reclamante MARTA TIBOLA no período de abril/2012 a 

dezembro/2014, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso 

e juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos dos artigos 

38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e EXTINGUE-SE o 

processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 19 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: 1001453-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (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: 

1001453-03.2018.8.11.0001 REQUERENTE: IGOR FERNANDO PORTELA 

SALES REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO que a 

parte autora IGOR FERNANDO PORTELA SALES promove em desfavor de 

EBAZAR.COM.BR LTDA (MERCADO LIVRE). 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 EBAZAR.COM.BR LTDA 

(MERCADO LIVRE) 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

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 207, DE 21 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 1ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 38-2018-Gab. datado de 20.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Jefferson Santos da Silva, matrícula nº 

36903, portador da Cédula de Identidade RG - 20944985 SSP-MT, 

cadastrad o no CPF 032.717.201-00, para exercer o cargo de Assessor 

de Gabinete I, a partir da data da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 206, DE 21 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 5ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 38-2018-Gab. datado de 20.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Sheila Cristina Nonato de Moraes, portadora 

da Cédula de Identidade RG - 20952368 SSP- MT, cadastrada no CPF 

035.415.871-64, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete II, a partir 

da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 204, 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 5ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 038-2018-Gab. datado de 20.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Armedina Martins de Souza, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 24308811 SSP- MT, cadastrada no CPF 

047.308.901-75, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 203, 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 5ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Junior, por intermédio 

do Ofício nº 38-2018-Gab. datado de 20.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Alisson Prata da Silva, portador da Cédula de 

Identidade RG - 3682807-18 SSP- SP, cadastrado no CPF 040.271.661-24, 

para exercer o cargo de Assessor Técnico Jurídico , a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONILSON FEITOSA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ VALTER BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000038-76.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDIONILSON FEITOSA DE MORAIS REQUERIDO: JOSÉ 

VALTER BRAGA Vistos e examinados. Defiro à parte autora 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 de 

urgência e não cabe, no momento, a fixação de aluguel provisório, na 

medida em que o contrato vigente não se expirou. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06 de Agosto de 

2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 21 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010494-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

JOSENILDO LEONARDO DE ARAUJO (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13785352.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13785352.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003462-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003462-63.2017.8.11.0003. 

AUTOR: CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA RÉU: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos e 

examinados. Inicialmente registro que este magistrado, titular da 4ª Vara 

Cível, somente passou a responder em substituição legal pela 1ª Vara 

C í v e l  d e s t a  C o m a r c a  a  p a r t i r  d e  1 8 / 0 5 / 2 0 1 8  ( c i a 

0045789-15.2018.8.11.0000); e que apenas aos 18/06/2018 teve acesso 

ao presente processo, após a devida vinculação ao sistema PJe. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência e não cabe, no 

momento, a fixação de aluguel provisório, na medida em que o contrato 

vigente não se expirou. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de Agosto de 2018, às 10:30 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001981-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO NEVES MACIEYWSKI OAB - PR29043 (ADVOGADO)

FERNANDO MURILO COSTA GARCIA OAB - PR42615 (ADVOGADO)

ANELISE ROBERTA BELO BUENO OAB - PR43058 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TCR-TRANSPORTES COLETIVOS RONDONOPOLIS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13788043.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003632-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA BARBOSA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1003632-35/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executada: Joana Barbosa Correa. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de JOANA BARBOSA CORREA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar 

da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) 

Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral pagamento 

no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o pagamento, no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifique-se o 

executado para que, querendo, ofereçam embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 21 

de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003632-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA BARBOSA CORREA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13790585.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001197-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELCHOR GARCIA MARQUES (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13790585.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001161-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GONCALVES DE MELO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13790585.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005829-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WUELITON FERNANDES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13792568.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003201-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEDER DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JUNIOR DE CESARO (REQUERIDO)

TIAGO LUIZ DE CESARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13793027.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001405-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TIRLONI - EPP (EXECUTADO)

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI (EXECUTADO)

B3 COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO COZER (EXECUTADO)

CLAUDINEI CARLOS PESSATTO (EXECUTADO)

ADALBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001405-38/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Fertimig Fertilizantes Ltda. Executados: Agrícola Ceres Tapurah Ltda – ME 

e Outros. Vistos, etc. Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de (5) cinco dias, comprove nos 

autos o recolhimento das custas e taxas judiciais, conforme anteriormente 

deferido às (fls.22/23 – correspondência ID 12178841), sob pena de 
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extinção. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de junho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004338-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA POLETTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004338-81/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Andréa Cristina Poletto de Oliveira. Réu: SANEAR. Vistos, etc. 

CONCLUSÃO INDEVIDA. Cumpram-se corretamente os termos da decisão 

de (fls.42/43 – correspondência ID 13682058). Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004413-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON MARLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004413-23/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor Maycon 

Marlon da Silva. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. MAYCON MARLON DA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins) e; b) carreando o documento indispensável à propositura da 

demanda (especificamente o comprovante de endereço no qual a autora 

figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência), em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 20 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004470-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MENDES MARQUES (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004470-41/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Claudio 

Mendes Marques. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc. 

CLAUDIO MENDES MARQUES, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a) 

acostando aos autos cópia do laudo pericial comprobatório da lesão 

alegada; b) carreando o documento indispensável à propositura da 

demanda (especificamente o comprovante de endereço no qual a autora 

figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência), em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 20 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004310-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004310-16/2018 Ação: Cobrança Autor: Banco Bradesco S/A. Réu: 

Alisson Lopes da Silva. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor de ALISSON LOPES DA SILVA, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido citação, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas 

judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 20 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004393-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO ZANDONADE (RÉU)

FABIO ZANDONADE (RÉU)

REGINA MARIA CRISTOVAO ZANDONADE (RÉU)

JOAO BOSCO ZANDONADE (RÉU)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (RÉU)

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004393-32/2018 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Réus: 

Paulo Eduardo Zandonade e Outros. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de PAULO EDUARDO ZANDONADE, FABIO 
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ZANDONADE, JOÃO BOSCO ZANDONADE, CAMILO MIGUEL 

ZANDONADE, MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI e REGINA MARIA 

CRISTIVÃO ZANDONADE, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 

20 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002803-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER STEINDORFF SOARES (RÉU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da requerente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a devolução da 

correspondência de ID 9119813.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002803-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER STEINDORFF SOARES (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13801523.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005757-73.2017.8.11.0003

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:

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)

PAULO SERGIO WEHNER - MERCEARIA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13803199.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804243 Nr: 16003-19.2015.811.0003

 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: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO, 

ANORINA DOS SANTOS SOBRINHO

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487, NILSON 

NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Dos advogados das partes para ciência da data do inicio dos trabalhos 

periciais do perito Dr. Marcos Gomes Lima, ao dia 07/08/2018, às 09:30 

hrs, no consultório localizado à Rua Acyr Rezende de Souza e Silva, n° 

1962, Vila Birigui, Rondonópolis- MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761664 Nr: 14328-55.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARLOS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, JOSIAS DIAS DA SILVA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº14328-55/2014

Ação: Cobrança

Autora: Lucineide Rodrigues da Foseca

 Réu: Ailton Carlos da Fonseca

Vistos, etc.

Considerando os termos do petitório de (fl.99), hei por bem indeferir o 

pleito da parte autora, eis que ausente de sustentáculo jurídico e, via de 

consequência, nomeio como defensor dativo o Dr. Geremias Genoud 

Junior, regularmente inscrito na OAB/MT sob nº12.387, a fim de 

comparecer à audiência designada à (fl.94).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 20 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816844 Nr: 1848-74.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDIR TORRES ME, LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9254, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 Intimação dos advogados das partes para ciência da designação da 

pericia marcada para o dia 30 de julho de 2017, às 09h00min a ser 

reallizada no endereço (croqui) constante nos autos, fls. 189/190.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721866 Nr: 2888-96.2013.811.0003

 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: JOSE CARLOS PORTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E PAPELARIA RONDONOPOLIS 

LTDA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/MT, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX ROECE 

ONASSIS, para devolução dos autos nº 2888-96.2013.811.0003, Protocolo 

721866, 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
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Processo Número: 1009490-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENA DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009490-47.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Roselena 

de Araújo Oliveira. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos etc... ROSELENA DE ARAÚJO OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou-a, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003596-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO 

TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003596-56/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Materiais, Morais e Lucros Cessantes Autora: Onassis e Oliveira Ltda ME. 

Ré: Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador 

Rodoviário – ABTRAN. Vistos, etc. Considerando os termos dos petitórios 

de (fls.145/147 e fls.151/154 – correspondência ID 13490059, ID 

13693959 e ID 13693960), verifico que a parte autora pretende, em 

verdade, a reconsideração da decisão de (fls.139/143 – correspondência 

ID 13390635), eis que não trouxera aos autos novos elementos 

(contundentes) e, assim sendo, hei por bem indeferir o pleito da parte 

autora de reconsideração da decisão inaugural, eis que ausente de 

sustentáculo jurídico. No mesmo trilho, mantenho na íntegra os termos da 

decisão de (fls.139/143 – correspondência ID 13390635), por seus 

próprios fundamentos. Cumpram-se os demais termos da decisão 

retromencionada. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 19 de junho de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010133-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PISTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010133-05/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Moacir Pistori. 

Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. MOACIR 

PISTORI, com qualificação nos autos, ingressou com ‘Embargos 

Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.297/303 – 

correspondência ID 12048960), vindo-me os autos conclusos. Inicialmente 

cabe destacar, que a parte alega embargar decisão de (fls.292/293 – 

correspondência ID 11182403), entretanto, compulsando detidamente os 

autos verifica-se que a referida lauda trata-se de despacho e não 

decisão, sendo àquele inaplicável a oposição de embargos declaratórios. 

Ademais, da leitura dos referidos embargos depreende-se ainda que os 

mesmos se opõem à determinação de adequação, que ocorrera via 

“Despacho de Mero Expediente” à (fls.292/293 – correspondência ID 

11182403). É o relatório necessário. D E C I D O: Salutar é transcrever o 

disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “Art. 1.001. Dos 

despachos não cabe recurso.” O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 
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o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, nem 

mesmo opostos contra despacho de mero expediente, o qual tem como 

objetivo, apenas e tão somente, impulsionar o feito. Analisando os fatos 

elencado pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o mesmo 

deseja ter deferido pedido diverso do impulso dado aos autos, atacando o 

despacho de (fls.292/293 – correspondência ID 11182403), o que não é 

possível, porque não é cabível embargos de declaração de despacho 

(art.1.002, CPC). “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos declaratórios são apelo de integração não de substituição” 

(STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes). De outro 

norte, verifica-se de forma cristalina que o embargante deve ser 

responsabilizado, conforme preceitua o disposto no § 2°, do artigo 1.026 

do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé deve ser aplicada à 

parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, 

causando dano processual ao adversário. Assim, a referida penalidade se 

aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos escusos com o 

objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, 

prolonga deliberadamente o andamento do processo, descumprindo o 

dever de lealdade processual estampado no Código de Processo Civil. 

Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente protelatórios os 

embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o 

embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento 

sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona Theotônio 

Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados como 

instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves que 

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento 

fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como 

único objetivo retardar a marcha procedimental, Também o recurso 

manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório”, este 

último é o caso dos autos (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de 

Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. 

p.1598). Neste contexto, o que vejo é que não há as supostas omissões 

do julgado em relação ao tema decidido, mas puro inconformismo do 

embargante em relação ao despacho, não sustentando quaisquer das 

condições existentes nos dispositivos legais que prequestionam para dar 

lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é que os embargos 

aviados têm o único propósito de hostilizar o despacho tal como 

produzido, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo que 

se o embargante entende que o despacho produzido se mostra injusto, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterão provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando o embargante o que 

efetivamente não lhes seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, inadmissível é a interposição de embargos de declaração para 

opor-se sobre teor constante em despacho de mero expediente. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado por 

MOACIR PISTORI, assim, via de consequência, imponho ao embargante a 

multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser 

atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 

1.026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo o despacho de 

(fls.292/293 – correspondência ID 11182403), em sua íntegra. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 20 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007232-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE GONCALVES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007232-64/2017 Ação: Produção Antecipada de Prova Autora: Diane 

Gonçalves Nunes. Ré: Ympactus Comercial Ltda – ME (Telexfree). Vistos, 

etc. DIANE GONÇALVES NUNES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Produção Antecipada de Prova” em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA – ME (TELEXFREE), pessoa jurídica de direito privado, sobrevindo 

pedido de assistência judiciária. Outrossim, a parte autora fora intimada, 

via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, deixou 

transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.44 – correspondência ID 

13661969). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, 

sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou todas as 

medidas indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado 

às (fls.37/38 – correspondência ID 10910423). Como se sabe, para o 

indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - 

AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - 

INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC 

- INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES 

DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante 

tenha sido intimado para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo 

Juízo a quo, o Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, 

correto o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem 

resolução do mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único 

c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a 

desnecessidade da intimação pessoal, eis que a publicação em nome do 

advogado constituído nos autos é o quanto basta, sendo este o 

entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não conhecido”. 

(TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. Federal POUL 

ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedeu 
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correta e integralmente, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, 

JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o 

processo aforado DIANE GONÇALVES NUNES, com qualificação nos 

autos, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME (TELEXFREE), 

pessoa jurídica de direito privado, com fulcro no art. 321, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte autora. Sem honorários haja vista que não houve a citação da ré. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 20 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008518-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOZA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIPLAN S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008518-77/2017 Ação: Declaratória de Ilegalidade Autor: José Barboza 

de Souza. Réu: Banco Agiplan S/A. Vistos, etc. JOSÉ BARBOZA DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com a presente “Ação Declaratória de Ilegalidade” 

em desfavor de BANCO AGIPLAN S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobrevindo pedido de assistência judiciária. Outrossim, a parte autora fora 

intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, 

deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.35 – 

correspondência ID 13684168). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não 

adotou todas as medidas indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado às (fls.23 – correspondência ID 10665203). Como 

se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a 

intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a 

intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por 

descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos 

EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO 

INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu correta e integralmente, impõe-se a extinção do feito. Face ao 

exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de 

mérito o processo aforado JOSÉ BARBOZA DE SOUZA, com qualificação 

nos autos, em desfavor de BANCO AGIPLAN S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da ré. Transitada em 

julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de 

junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003427-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DOS SANTOS PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003427-69.2018.8.11.0003. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: IVANI DOS SANTOS PONTES Parte 

Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por IVANI DOS SANTOS PONTES em 

desfavor de ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos 

devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que a 

requerida teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Aduz que é titular 

da Unidade Consumidora cadastrada sob o n.º 6/901761-7 e que, na data 

de 26/05/2017, o medidor da referida unidade consumidora passou por 

inspeção, tendo sido constatado “Medidor Danificado/destruído”. Sustenta 

que recebeu, no dia 27 de Julho de 2017, uma carta de cobrança no valor 

de R$ 265,49 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), referente ao consumo recuperado do mês anterior. Afirma que 

discorda da referida cobrança e que, após efetuar o pagamento do valor 

de R$ 265,49 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), recebeu uma nova fatura, no final do mês de Julho/2017, no 

valor de R$183,47 (cento e oitenta e três reais e quarenta e sete 

centavos), parcelada em 2 vezes, referente às correções de faturas 

anteriores. Ressalta que aludida cobrança é indevida, uma vez que a 

correção já havia sido realizada e quitada pela autora no mês anterior. 

Assevera, ainda, que, após a inspeção e troca do medidor realizada pela 

requerida, o consumo de energia registrado pelo novo medidor foi menor 

do que o registrado no suposto medidor com defeito. Por conta de tais 

fatos, requer a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza 

final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome da 

autora pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que pode constituir cobrança indevida. O perigo de 

dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem o nome 

inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando restrições à 

sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, consigna-se que a 

tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de 

Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual 

alteração da situação do quadro probatório. Com essas considerações, 

preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, exclua o nome da parte autora do banco de dados do 

Serviço de Proteção ao Crédito - SCPC/SERASA, em relação aos 

apontamentos sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte 

requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, 

§4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 31 de julho de 2018, às 08h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 
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dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 10 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 392821 Nr: 6353-26.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIENCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS, LUCIANO DILLI - OAB:58793/RS, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

das diligências do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento da decisão de 

fls. 187. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de 

Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, 

regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713809 Nr: 8946-52.2012.811.0003

 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): HUGO MICHEL CABECIONE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Xavier Zanelati - 

OAB:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar acerca da 

certidão de folha 81, no prazo de (05) cinco dias, requerendo o qaue 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 774386 Nr: 4058-35.2015.811.0003

 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: MARISA ANA SEGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

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

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 Vistos etc. Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 788247 Nr: 9532-84.2015.811.0003

 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: LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO FRANCISCO DE SOUZA, FUJIKO 

KAVAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:30

Valor do débito:

Resumo das alegações da parte autora:

Despacho/Decisão:Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro, no tocante a citação por edital da parte 

requerida/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/executada, que 

deverá ser intimada de seu múnus para que promova a defesa de seus 

interesses, no prazo legal.

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 745886 Nr: 5497-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA FERREIRA MOREIRA, PVM, ELIANA FERREIRA 

MOREIRA, ANDRE LUIZ MOREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA MENDES DE FARIAS 

MELLO - OAB:176.951

 No mais, diante da quitação integral do débito, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil de 2015.Eventuais custas finais pelo devedor.Tudo 

cumprido, arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747510 Nr: 6470-70.2014.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE FREITAS WARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBC INDUSTRIA E COMERCIO DE SACARIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 Vistos etc. Solicite-se a devolução da missiva expedida para oitiva da 

testemunha Francisco Peres (distribuída na Comarca de Alto Garças), haja 

vista que tal testemunha foi inquirida neste ato. No mais, aguarde-se a 

restituição da carta precatória expedida para a oitiva de testemunha da 

parte embargada em Barra do Bugres/MT (fls. 271), a ser realizada dia 

21.08.2018, segundo ora informado pela parte. Com o retorno da missiva 

daquela unidade judiciária, vista às partes para memoriais finais, no prazo 

de lei. A seguir, conclusos para sentença. CUMPRA-SE COM ATENÇÃO E 

URGÊNCIA, observando que se trata de processo incluído na Meta 02/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 810675 Nr: 18123-35.2015.811.0003

 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: ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341
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 RECURSO ESPECIAL 2016/0075262-3 – Relatora: Ministra NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - DJe 05/05/2017). Assim, e tendo em vista 

que, no caso dos autos, nenhuma prova foi produzida no sentido de 

maiores constrangimentos além da espera por si só que tenha sofrido o 

autor, o pedido inicial não merece amparo. Assim, diante do acima 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DESACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor. 

CONDENO a requerente ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a cobrança desses 

valores em face de se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça. 

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Cumpridos os 

trâmites legais, após o trânsito em julgado, arquive-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 391031 Nr: 4621-10.2007.811.0003

 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: VARLEY FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PRESIDENTE VARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Vistos etc. Diante de ter restado prejudicada esta audiência em virtude da 

não intimação da parte requerida, redesigno a audiência de instrução para 

o dia 17 de julho de 2018, às 14h. Intime-se a parte requerida via DJE. 

Saem os presentes intimados, inclusive as testemunhas da parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 768108 Nr: 1343-20.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME, MAURILIO 

RAMALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G - 10 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, OLI 

BALTAZAR LERMEN (FAZENDA VALE DO RIO CELESTE), COOPER 

SAFRA - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE 

NOVA UBIRATÃ, COPAGRI COMERCIAL PARANAENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, FERNANDO LANZ - OAB:16425/O, MARCOS ROGÉRIO 

SCIOLI - OAB:242838

 Vistos etc. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da regularidade 

dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Solicitem-se eventuais missivas 

expedidas, independentemente de cumprimento. As partes ficam 

dispensadas das custas remanescentes, conforme artigo 90, § 3º, 

CPC/2015. Transitada e julgado neste ato. Assim, arquive-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 776299 Nr: 4746-94.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYELLE DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENEI MENEZES SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc. Em face da não intimação da Defensoria Pública para o ato, 

julgo-o prejudicado. De qualquer forma, não tendo a autora arrolado 

testemunhas, não há prova oral a ser produzida em audiência. Ciência à 

Defensoria Pública do ocorrido neste ato (já que não foi intimada) e, em 

seguida, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 735328 Nr: 14933-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO ART LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 779172 Nr: 5867-60.2015.811.0003

 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: HELENA NOUGUES AMARAL CAMPOS PEROZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSE 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO FERRARI - 

OAB:OAB/MT 13985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes, para manifestarem acerca do 

retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715831 Nr: 11152-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES DANTAS E DONIZETTI LTDA - ME, 

LEILIANE SOARES DONIZETTI, MARIOSAN GOMES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726808 Nr: 7719-90.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO LIMA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY CLAY ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão de folha 40, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 875802 Nr: 8711-12.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL MANTOANI LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 
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CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Magno Leite Teixeira 

- OAB:22378/0, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Intimação do patrono da parte autora, para instruir a precatória com os 

documentos essenciais para o devido cumprimento (Inicial, Contestação e 

Impugnação), consigno outrossim que, não sendo tomada as providências 

devidas, a CP será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 280120 Nr: 3627-89.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE DIAS CASTALDELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LUMINA PUPATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 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 autora para que, manifeste-se 

acerca do petitório de folhas nº 225, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 436304 Nr: 4972-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 432614 Nr: 1279-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas nº 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 280274 Nr: 3786-32.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR JOSE RIVA SECCO, CLACIR SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, JULIO CÉSAR GOULART LANES - OAB:OAB/MT 

13.329-A, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 758659 Nr: 12542-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora, para manifestar-se sobre 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº48/49, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 436210 Nr: 4878-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A, ROSIENE ALVES DE LIMA - OAB:18124/O

 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 autora, para manifestar-se sobre 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº206/207, no 

prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 443750 Nr: 12419-17.2010.811.0003

 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: SUZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:MT/10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.440, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:OAB/MG 63440

 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 os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo legal, sobre o Laudo Pericial de folhas nº 200/233, requerendo, para 

tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 765527 Nr: 83-05.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER ALVES VELASCO, ERALDO TEODORO 

VELASCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.412, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 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 
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autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para manifestar-se 

sobre Embargos de Declaração, de folhas nº 182/183, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719280 Nr: 312-33.2013.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA TEREZINHA RAMPELOTTO GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA PORTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 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 os procuradores das partes, para manifestarem acerca 

do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 421807 Nr: 4051-53.2009.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 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 requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

261/264.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 705935 Nr: 612-29.2012.811.0003

 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: LUZINETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora, para impugnar a 

Contestação de folhas nº 103/119.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 731098 Nr: 11582-54.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANIS 

MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARCI RODRIGUES DOS 

SANTOS, ZILMA CATARINA MARQUES, JORGE LINDOMAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 11582-54.2013.811.0003

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE e ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE e NAZIH MELHEM HAMZE e ANIS MELHEM HAMZE e 

LABIB MELHEM HANZE e ANIS MELHEM HAMZE

PARTE RÉ: ESPOLIO DE DARCI RODRIGUES DOS SANTOS e ZILMA 

CATARINA MARQUES e JORGE LINDOMAR MACHADO

CITANDO(A, S): Espolio de Darci Rodrigues dos Santos, Cpf: 

52712311604, Rg: 599.099 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

construtora, Endereço: Rua Projetada 9 S/n°, Bairro: Jardim Belo Horizonte, 

Cidade: Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/09/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 9.082,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Resolução Contratual 

cumulada com Reintegração de Posse, onde SAMIR MELHEM HAMZE e 

ESPÓLIO DE REFAAT NAIM CHARAFEDDINE e NAZIH MELHEM HAMZE e 

ANIS MELHEM HAMZE e LABIB MELHEM HANZE e ANIS MELHEM HAMZE 

pleiteia a reintegração de posse, em desfavor de ESPOLIO DE DARCI 

RODRIGUES DOS SANTOS e ZILMA CATARINA MARQUES e JORGE 

LINDOMAR MACHADO. Dá-se a causa o valor de R$ 9.082,00.

DESPACHO: Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.

Eu, Angélica Alves de Almeida, digitei.

 Rondonópolis - MT, 21 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.: 432942 Nr: 1606-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE MARQUES, NEUSA ANDRADE 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar sobre as fls. 101/104, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 281242 Nr: 4685-30.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 
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JUNIOR - OAB:3076-A

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre o Ofício de folhas nº 262, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 437035 Nr: 5703-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRIGA VERDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT ZILI DOS SANTOS - 

OAB:SC/13.379, GUSTAVO LAZ MACHADO - OAB:SC/23.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816291 Nr: 1671-13.2016.811.0003

 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: LUCENI CRISTINA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:11363/OAB MT

 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 os procuradores das partes para, apresentação das 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 866181 Nr: 5338-70.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca do mandado e certidão de fls. 61/62, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito. Ressaltando que a paralisação da 

mesma por prazo superior a 30 (trinta) dias, acarretará na sua devolução 

a Comarca de origem, sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770999 Nr: 2659-68.2015.811.0003

 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: JAIME MARTINS DA SILVA, DEUSELITE DA SILVA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST - SERVIÇOES ELÉTRICOS LTDA, CEMAT - 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, SILVAN SOUZA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:9.084-A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 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 procuradores das partes, para manifestar-se acerca 

do retorno da Carta Precatória de folhas nº 438/451.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 410510 Nr: 6537-45.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ESPÓLIO 

DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN, CELY DA CARMEN AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT

 Intimação do patrono do autor, para que esclareça detalhadamente em 

qual endereço pretende a Citação do requerido, tendo em vista que nos 

autos constam varios endereços localizados nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 66523 Nr: 1714-77.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, JOAO 

ROBERTO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre as fls. 338/340, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 393101 Nr: 6637-34.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA, DORIVALDO OLIVEIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca das 

Informações de folhas 122/123, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 446970 Nr: 2152-49.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIZE GUELSI ME, MARCOS VIEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre as fls. 70/73, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815321 Nr: 1333-39.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN WILLIAN GOUVEIA ALVES, 

CRISTIANE CHAGAS, ANELI DE SOUZA GOUVEIA, CLICK CERTIFICADORA 

DIGITAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre as fls. 79/80, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 418037 Nr: 499-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MENDONCA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre as fls. 84/85, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 769155 Nr: 1769-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ARRUDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre as fls. 55/56, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 764212 Nr: 15434-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO PLUS AGRICULTURA DE PRECI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre as fls. 60/61, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 277511 Nr: 1349-18.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC MERCAPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANA ELETRO CENTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MARTINS 

LEMOS - OAB:MS/5655, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, 

ROGERIO NUNES GUIMARAES - OAB:6569/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161/MT

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre as fls. 196/198, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716116 Nr: 11473-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre as fls. 181/184, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 102734 Nr: 931-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/OAB/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:MT/5308 - A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre as fls. 222/224, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729235 Nr: 9946-53.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE 

CARVALHO, GILDA MARIA PROENÇA AMANCIO, FABRICIO AMANCIO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora, para manifestar-se 

acerca do petitório de fls. Nº 111, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 449518 Nr: 4697-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora para que, efetue o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 823752 Nr: 4218-26.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, 

LUCIANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono da parte exequente da r. Decisão de fls. N.º 

60, nestes termos: "Acondicionadas às informações requisitadas na forma 

recomendada na CNGC/MT, vista à parte credora para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 801359 Nr: 14910-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA ANDRADE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAULA CANTO 

JUNIOR - OAB:7.129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069 - MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687

 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 os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo legal, sobre as folhas 166/168, requerendo, para tanto, o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 817591 Nr: 2077-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANDREY LOPES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as fls. Nº 31/32, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 841707 Nr: 9029-29.2016.811.0003

 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: AGROVERDE AGRONEGOCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMPAIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS, MR FACTORING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as fls. Nº 185/186, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 725048 Nr: 6013-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F SILVA SOUZA - ME, FEBRONI SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas nº 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 709662 Nr: 4592-81.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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 autora, para manifestar-se sobre 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº98/99, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 764169 Nr: 15413-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo legal, sobre as folhas nº 69/72, requerendo, para tanto, o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 405975 Nr: 1731-64.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEVRON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOPHER BARRY WARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:MT/5.447, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 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 os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo legal, sobre o petitório de folhas n.º 265/271, requerendo, para 

tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 423953 Nr: 6169-02.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIRSON GOMES DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT

 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 autora, para impugnar a Exceção 

de Pré-Executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752189 Nr: 8848-96.2014.811.0003

 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: GNDCV, ANA OZELIA DO CARMOS, GRV, WESLEY 

MATOS VASTOR

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT18454, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 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 autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 137/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 793437 Nr: 11632-12.2015.811.0003

 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: KJDO, MARIA ELENA SANTOS DE OLIVEIRA

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 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 autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 94/101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 420477 Nr: 2769-77.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA ROCHA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:122626-SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora, para manifestar-se sobre 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 104/105, no 

prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 746827 Nr: 6065-34.2014.811.0003

 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: PERS PREV CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANI CRISTINA GUIMARAES - 

OAB:OAB/SP154348

 2008/0075913-2 – Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - Órgão 

Julgador: QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 03/03/2009 - Data da 

Publicação/Fonte DJe 23/03/2009). – destaquei. “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA. PEDIDO 

DE BAIXA DA INSCRIÇÃO E DANOS MORAIS ANTE A INCLUSÃO 

INDEVIDA DO SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DA 

REQUERIDA, ALÉM DA FALTA DE REFERÊNCIA E DESCRIÇÃO DO DÉBITO, 

BEM COMO POR NÃO TER SIDO NOTIFICADA PREVIAMENTE ACERCA DA 

INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM, 

CONDENANDO APENAS À BAIXA DEFINITIVA DO APONTAMENTO 

INDEVIDO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A INSCRIÇÃO NO PRESENTE 

CASO SE ORIGINOU DE INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA PRÓPRIA 

ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE INFORMAÇÃO 

PÚBLICA ANTE A EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL TRAMITANDO EM 

DESFAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSO DA PARTE REQUERENTE 

BUSCANDO O RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS PORQUE A DÍVIDA 

FOI INSCRITA INDEVIDAMENTE, VEZ QUE JÁ SE ENCONTRAVA PAGA E 

OS DADOS CONSTANTES DIVERGIRAM DOS EXISTENTES NA CERTIDÃO 

EMITIDA PELA RÉ QUE NADA ESCLARECIAM ACERCA DO DÉBITO, 

HAVENDO GRAVE FALHA NA ANOTAÇÃO E NAS INFORMAÇÕES 

INDEVIDAMENTE CADASTRADAS, ATÉ PORQUE A DÍVIDA INSCRITA JÁ 

HAVIA SIDO PAGA. ALEGAÇÕES, NO ENTANTO, NÃO COMPROVADAS. 

FATO VERDADEIRO QUE MOTIVOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

PARTE AUTORA. EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL N. 054.11.012145-0 

EM DESFAVOR DA PARTE REQUERENTE E QUE ERA DE CONHECIMENTO 

PÚBLICO, POIS A CITAÇÃO OCORREU POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO EM 26.04.2012 (PG. 48). [...]

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004410-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

GISELE TAVARES PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1004410-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. Expeça 

mandado de citação para os devedores, a ser cumprido no endereço 
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constante no Id. 13724054. Instrua o mandado de citação com cópia do 

despacho proferido no Id. 13724048. Após, devolva ao Juízo Deprecante 

com as nossas homenagens. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2.018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004424-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANES ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004424-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004446-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO APARECIDO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE CATELAN TRINDADE SCHORN (RÉU)

JACKSON SCHORN (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004446-13.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004448-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004448-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2.018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004451-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LIVROS LOCADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004451-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 
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executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2.018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004479-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1004479-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime o autor, na pessoa do patrono constituído para 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2.018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004483-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL SILVESTRI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004483-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004340-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEICIANE GONCALVES DE MELO PAIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004340-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requernete na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis/MT, 

21 de junho de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004342-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BOTELHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004341-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requernete na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis/MT, 

21 de junho de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004368-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER MITSUCAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1004368-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para 

emendar a inicial, juntando ao feito o extrato atualizado da negativação de 

seu nome junto ao SERASA ou SPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2.018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004484-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004484-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 
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justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002423-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA SOUSA DE ARAUJO (AUTOR)

HERMELIO NICOLAU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002423-31.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009446-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR)

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR)

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001157-72.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando a manifestação prestada pelo 2º Tabelionato da Comarca de 

Sinop/MT (Id. 12234655 – página 02); considerando a juntada das 

certidões de protestos das Comarcas de Sinop/MT, Rondonópolis/MT e 

Cuiabá/MT (Id. 13650227, 13650234, 13650238, 1365024, 13650243 e 

13650244), determino a suspensão dos seguintes protestos em nome da 

requerente: a) Título nº. 494776116 no valor de R$ 8.202,11 (oito mil, 

duzentos e dois reais e onze centavos) com vencimento em 06/06/2018 – 

Id. 13650244, junto ao 4º. Tabelionato de Notas e Privativos de Protesto de 

Títulos desta Comarca de Rondonópolis/MT b) Título nº. 494776114, no 

valor de R$ 4.111,79 (quatro mil, cento e onze reais e setenta e nove 

centavos), com vencimento em 15/05/2018 e título nº. 494776114 no valor 

de R$ 4.289,21 (quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e um 

centavos), com vencimento em 15/05/2018, Ids. 13650234 e Id. 13650241, 

junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, c) Título nº. 0000316051 no 

valor de R$ 5.276,05 (cinco mil duzentos e setenta e seis reais e cinco 

centavos) com vencimento em 13/02/2018 e título nº. 494776115 no valor 

de R$ 5.276,04 (cinco mil duzentos e setenta e seis reais e quatro 

centavos) - ID 13650238 e 13650243, junto ao 2º Ofício de Registro Civil 

da Comarca de Sinop/MT. Determino ainda que seja oficiado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SERASA/SCPC), para suspensão das negativações 

inseridas ou a serem inseridas, no nome da empresa requerente aos 

títulos descritos nas duplicatas mencionados nos autos. Para o caso de 

descumprimento da determinação acima, mantenho a multa diária, no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUIZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004530-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004530-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001284-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM REZENDE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001284-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004376-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI RIO VERMELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDREA BEATRIZ KROICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004376-93.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 19.06.2018. Entretanto, o autor não 

juntou aos autos os documentos comprobatórios. Assim, intime o 

exequente para trazer os referidos comprovantes de recolhimento acima 

mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis – MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004395-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004395-02.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004417-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINDIA CELESTE RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1004417-60.2018.8.11.0003 Vistos etc. Expeça 

mandado de busca e apreensão e citação da requerida Vindia Celeste 

Rodrigues Oliveira, no seguinte endereço: Avenida Presidente Médice, nº. 

298, Vila Birigui, CEP nº. 78700-000, nesta cidade. Instrua o mandado com 

cópia da inicial constante no Id. 13732170. Após, devolva ao Juízo 

Deprecante com as nossas homenagens. Rondonópolis/MT, 21 de junho 

de 2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004474-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LAURO KAHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004474-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

é pessoa jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos 

cópia completa de suas três últimas declarações do imposto de renda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido 

(art. 321, do CPC). Intime-a ainda para que no mesmo prazo alhures 

concedido traga aos autos os atos constitutivos. Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004524-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CONCEICAO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004524-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 
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determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004526-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERREIRA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004526-74.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004552-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAJHE CLINICA MEDICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004552-72.2018.8.11.0003. 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, 21 

de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEZIA RESPLANDE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LOUREDO FILHO OAB - MT0015840A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000309-85.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 26 de julho de 

2018 às 16h30 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000225-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA VIEIRA RODRIGUES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000225-21.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a arguição da 

ocorrência da prescrição, intime a demandante para comprovar que 

permaneceu em tratamento médico no período de 09.02.2010 (Revisão - 

Num. 4605997) a 01.02.2013 (laudo IML – Num. 4606109) e de 01.02.2013 

a 24.10.2016 (relatório médico - Num. 4606107), no prazo de 05 (cinco) 

dias. Vindo a documentação, dê-se vista a requerida. Após, conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de junho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009438-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GONCALVES PEREIRA (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009438-51.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 
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Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004576-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANGRICH TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004576-37.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite a 

litisdenunciada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (Num. 11646565 

- Pág. 3) para contestar, querendo, a presente demanda, nos termos dos 

artigos 125, II e 128 do CPC. II – Intime a reconvinte/requerida para 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, referente à reconvenção 

apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do não conhecimento. 

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOCAR (RÉU)

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

K3 CONSÓRCIOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA OAB - MT13633/O 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002807-28.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000893-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO SIQUEIRA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000893-55.2018.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de pedido 

de liquidação de sentença por arbitramento proposta por Elisvaldo Siqueira 

Benevides contra a Ympactus Comercial Ltda. In casu, flagrante é a 

intenção do credor de receber valores despendidos com aquisição de 

produtos da demandada. É de conhecimento público decisão proferida 

pela Justiça do Estado do Acre/AC, nos autos da Ação Civil Pública 

promovida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática pirâmide 

financeira que lesou inúmeros brasileiros, em todos os Estados da 

Federação. Sobre a legitimidade do requerente para o ajuizamento da 

presente ação, não é despiciendo relembrar que, nos termos do art. 783, 

do CPC, "a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em 

título líquido, certo e exigível". Registra-se que a ação civil pública é 

destinada a promover a proteção da tutela de direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor, a seguir: "Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 

consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, 

ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida 

quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, 

para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de 

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias 

de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos 

deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 

grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 

contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos 
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individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum". No presente caso, a toda evidência, na ação civil pública ajuizada 

no Estado do Acre, restou declarada "(...) a nulidade de todos os 

contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré 

Ympactus Comercial Ltda, formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira", determinando o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Com isso, para que o autor possa obter a 

satisfação de seu direito, deverá fazer prova da existência de relação 

jurídica com a requerida. Considerando a existência de título judicial 

transitado em julgado, e, in casu, por envolver fato novo, consistente na 

realização de prova apta a determinar o valor da condenação, é legítimo o 

recebimento do pedido formulado pelo requerente como liquidação de 

sentença por artigos, na qual será garantido às partes o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, nos termos adiante transcritos: "Art. 509. 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou devedor. I - 

por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; ". Nesse 

sentido, é o posicionamento do STJ: "A sentença de procedência na ação 

coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais 

homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, 

assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do 

quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito 

(art. 97, CDC)". Lado outro, tem-se pedido incidental de exibição de 

documento. Não há dúvida de que se trata de medida incidental, cujo art. 

396, do CPC, dispõe que "o juiz pode ordenar que a parte exiba documento 

ou coisa, que se encontre em seu poder". Sobre o tema, é a doutrina de 

Humberto Theodoro Júnior: "(...) não se trata de impor o dever de fazer 

prova para a parte contrária, mas de exigir cumprimento do dever de 

veracidade e lealdade que cabe a todo litigante (art.14, I e II). (...) O que 

não se admite é que o requerido, tendo condições de esclarecer o fato 

litigioso, deixe injustamente de fazê-lo" (Curso de Direito Processual Civil, 

52. Ed, Volume I, Forense, 2011, p. 453). Nesse sentido, já manifestou-se 

o STJ: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

DOCUMENTOS PÚBLICOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. I. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que há 

interesse de agir para ajuizar ação cautelar de exibição de documentos, 

mesmo quando inexistente prévio requerimento administrativo. Nesse 

sentido: STJ, AgRg no AREsp 356.951/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2014; STJ, AgRg no AREsp 

405.098/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

17/12/2013; STJ, AgRg no Resp 1331818/RS, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, Dje de 19/11/2013; STJ, AgRg no 

AREsp 303.827/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, DJe de 05/05/2015. II. Agravo Regimental improvido" (2ª Turma, 

AgRg no AREsp 159717/PB, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 01/10/2015, 

DJe 09/10/2015) No mesmo sentido, o entendimento do TJMG: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

INCIDENTAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - 

DOCUMENTOS EM POSSE APENAS DO AGRAVADO - DEFERIMENTO DE 

EXIBIÇÃO - CONTRACHEQUES - ACESSO PELO PORTAL DO SERVIDOR - 

DESNECESSIDADE DO PEDIDO. - A exibição de documentos pode ser 

formulada como medida preparatória (arts. 844/845, CPC) ou incidental 

(arts. 355 e seguintes, CPC), podendo, inclusive, ser determinado de ofício 

(art. 130, CPC), sendo que no presente feito foi formulada em sede de 

liquidação de sentença. - Mesmo que não tenha havido requerimento 

administrativo para a exibição de documentos, a exibição deve ser 

deferida, quando os documentos pretendidos não podem ser obtidos por 

outra forma. - Não tendo a parte demonstrado a impossibilidade de acesso 

aos contracheques disponibilizados eletronicamente, deve ser indeferida a 

exibição de tais documentos, porquanto encontram-se no Portal do 

Servidor" (6ª CC, Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.062985-4/003, rel. 

Des. Yeda Athias, j. 16/02/2016, DJ 19/02/2016). "APELAÇÃO CÍVEL - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE JUNTADA, PELO AUTOR, 

DOS EXTRATOS DE CONTA-POUPANÇA - PLEITO DE EXIBIÇÃO 

INCIDENTAL FORMULADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO - NECESSIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA POR ARTIGOS - SENTENÇA CASSADA - 

RECURSO PROVIDO, EM TERMOS.- Não deve ser indeferida a petição 

inicial de liquidação de sentença proferida em ação civil pública, relativa a 

expurgos inflacionários, que não venha acompanhada dos extratos 

bancários do autor, se os outros elementos existentes nos autos 

demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e se há pleito 

de exibição incidental do documento.- É necessária a prévia liquidação 

para ter continuidade ação de execução fundada em sentença proferida 

em ação civil pública.- A definição do débito exequendo, por mero cálculo 

aritmético, teria lugar se a execução estivesse promovida, sob forma de 

cumprimento de sentença, nos próprios autos em que formado o título 

executivo, nos quais presentes os elementos fáticos, já reconhecidos 

judicialmente com trânsito em julgado, sobre os quais se assenta a 

pretensão de recebimento de diferenças inflacionárias" (9ª CC, Apelação 

Cível 1.0112.14.008869-4/001, rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 

15/03/2016, DJ 19/04/2016). In casu, conforme esclareceu o autor na 

peça de ingresso, a sede da ré é um escritório virtual, não sendo possível, 

por seus próprios meios, ter acesso aos documentos de que necessita, o 

que reforça a legitimidade do pedido incidental de exibição formulado. 

Dessarte, ante a decisão proferida pelo e. TJMT no A.I nº 

1001956-27.2018.8.11.0000 e o processo deverá seguir como 

cumprimento de sentença por arbitramento. Cite a demandada para 

apresentar defesa, querendo, no prazo legal. Determino que a requerida 

apresente os documentos requeridos na peça de ingresso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas no artigo 400, do CPC. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes 

os requisitos legais. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 

2.018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000350-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GALVAO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN TADEU AGOSTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000350-23.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

credor para manifestação da petição no Id. 13400595, no prazo de 05 

(cinco) dias. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719319 Nr: 349-60.2013.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSALINO LOPES, JULIA BENÍCIA 

DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 102. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751445 Nr: 8522-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 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.: 845044 Nr: 10020-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO KAHA, MARLI DE FÁTIMA RIBAS 

KAHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZERO GRAU CHOPPARIA PIZZARIA LTDA, 

JOAO HENRIQUE BORTONI TAVARES, LUIZ ANTONIO BORTONI 

TAVARES, CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:15222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 36. 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.: 778533 Nr: 5577-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 70. 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.: 810930 Nr: 18216-95.2015.811.0003

 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: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYEL BARBOSA CARDOSO, EDILMA 

BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENES 

GONÇALVES - OAB:10083, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:5152-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 104/105. 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.: 417931 Nr: 391-51.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA, WALTAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.3.8 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a carta precatória juntada fl. 153/190 , 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.: 824669 Nr: 4488-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFOGRAF PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 

- ME, ANILTON NEVES DA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 76. 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.: 714666 Nr: 9892-24.2012.811.0003

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a contestação de fls. 136/137 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797247 Nr: 13212-77.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO LUIZ VELOSO, MARIA NEUSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A(GRUPO ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP299.951

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a parte APELADA para apresentar contrarrazões, caso queira, ao recurso 

de Apelação interposto às fls. 292/305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 282144 Nr: 5568-74.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUB MARCELO DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 282. 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.: 726874 Nr: 7785-70.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H M TRANSPORTES LTDA -ME, SHIRLEI DE 

ALMEIDA SILVA, KELLEM DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 188. 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.: 785583 Nr: 8466-69.2015.811.0003

 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: CARLIPHTO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA, LUCIANO 

JEANRIE DA ROSA TIBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA VANESSA DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:13053/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 69. 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.: 714220 Nr: 9402-02.2012.811.0003

 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): NELSON MOLINA PORTO, CLEUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de intimação 

devolvida fl. 146. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 46160 Nr: 3097-61.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LEMOS DE CARVALHO, EDINA 

AZEVEDO DE SOUZA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls.265. 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.: 297452 Nr: 128-29.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUNARDONI, LUIZ NATAL 

LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT

 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. 613. 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.: 802986 Nr: 15575-37.2015.811.0003

 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): CABLE MAX CABOS DE ACO E ACESSORIOS 

LTDA ME, INTELIGÊNCIA TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 

- OAB:13282, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de INTIMAÇÃO 

devolvida fl. 76. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426373 Nr: 8512-68.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANZINI CURSOS DE INFORMATICA 

LTDA-ME, VERONI BERTOLINI ROMANZINI, JEAN CARLOS MADALOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A/MT, 

VINÍCIUS BIGNARDI - OAB:12.901 / MT

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que no 

substabelecimento de fls. 367 consta a outorga de poderes aos 

advogados Reinaldo Celso Bignardi e Vinícius Bignardi somente pela 

executada Romanzini Cursos de Informática Ltda. Verifica-se, ainda, que 

os mencionados causídicos têm se manifestado nos autos em nome dos 

segundo e terceiro executados ( fls. 350, 379, 459). Assim, impulsiono os 

autos para intimação dos advogados Reinaldo Celso Bignardi e Vinícius 

Bignardi para regularizarem a representação processual em relação aos 

segundo e terceiro executados, no prazo legal.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

1778-96.2012.811.0003, Protocolo 707029, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860573 Nr: 3351-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE JAIME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

3351-96.2017.811.0003, Protocolo 860573, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867690 Nr: 5851-38.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE JAIME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

5851-38.2017.811.0003, Protocolo 867690, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353911 Nr: 8944-29.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY MACARIO ARIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SAITO, 

para devolução dos autos nº 8944-29.2005.811.0003, Protocolo 353911, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730969 Nr: 11484-69.2013.811.0003

 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: SUSANA RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CLEODENIR 

BASTISTA ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 11484-69.2013.811.0003, Protocolo 

730969, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450891 Nr: 6071-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAÍS EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI, CLÁUDIA DE 

OLIVEIRA FAGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA CLEMENTE FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 6071-46.2011.811.0003, Protocolo 

450891, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710918 Nr: 5907-47.2012.811.0003

 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): P. E G. FOMENTO MERCANTIL LTDA, RUBENS 

CARLOS POZET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 Código nº 710918

Vistos etc.

Considerando que a credora noticia o pagamento da dívida pelos 

executados, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, 

isto em relação à exequente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso.

Determino o prosseguimento da lide em relação aos honorários 

sucumbenciais, pelo valor informado à fls. 233.

Promova as anotações e alterações necessárias.

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.: 709575 Nr: 4503-58.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436/SP, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:17298-A/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 CD. PROC. 709575

Vistos etc.

Certifique a Sra. Gestora o trânsito em julgado da sentença à fls. 295/300.

Não havendo irresignação das partes, remeta os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

 Cumpra.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 335 de 503



Rondonópolis-MT, 12 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 367784 Nr: 14281-96.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI BILHALVA, EDINALHA LOPES DA SILVA, JOSE 

ANTONIO TADEU GUILHEN, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO, SULINA SEGURADORA, IRB - BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE PIRES DE CAMARGO 

ELIAS - OAB:22349, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB/MT16943A, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - 

OAB:13965/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 CD. PROC. 367784

Vistos etc.

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pela 3ª executada e pelos exequentes, implicará na modificação 

da decisão recorrida, intime as partes, na pessoa de seus patronos 

constituídos para, querendo, manifestar-se no prazo 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722091 Nr: 3109-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARILÚ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ESPORTE CLUBE DE RONDONÓPOLIS, 

INNOVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101, ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 CD. PROC. 722091

Ação de Execução de Sentença

Exequente: Karilú Indústria e Comércio de Confecções Ltda.

Executados: União Esporte Clube de Rondonópolis e Innova Refrigeração 

Ltda-Me

Vistos etc.

KARILÚ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA em face de 

UNIÃO ESPORTE CLUBE DE RONDONÓPOLIS E INNOVA REFRIGERAÇÃO 

LTDA-ME, também qualificados no processo.

As partes noticiam a realização de acordo às fls. 214/216, pleiteiam a sua 

homologação e consequente extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento comportará a execução da sentença 

homologatória.

Ex positis, homologo o acordo firmado entre os litigantes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte 

integrante desta decisão. Julgo extinta a presente execução, com 

julgamento de mérito ex vi do disposto no artigo 924, III, do CPC. Custas e 

honorários na forma pactuada. Decorrido o prazo recursal, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 12 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751647 Nr: 8602-03.2014.811.0003

 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: ANDERSON RUSSI DE ALMEIDA, LUANA RUSSI 

ALMEIDA, MONAISA KAMILA MONTEIRO GONÇALVES, RAFAEL CASTRO 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, RAFAEL RODRIGUES 

SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:MT/13082

 .Processo nº 751647.

Vistos etc.

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pelos embargantes (requerida e denunciada à lide) à fls. 464 e 

465/466, implicará na modificação da decisão recorrida, intimem os 

embargados, na pessoa de seus patronos constituídos para, querendo, 

manifestarem no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, 

do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814860 Nr: 1163-67.2016.811.0003

 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: GILSON LUSTOSA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Código nº. 814860

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ação foi julgada 

improcedente em Primeira Instância, sendo a sentença ratificada no Juízo 

ad quem. Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, cujo benefício ratifico nesta oportunidade, deixo de determinar a 

atualização e recolhimento das custas judiciais.

Encaminhe os autos ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 796985 Nr: 13111-40.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 Código nº. 796985

Vistos etc.
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Considerando que as custas judiciais foram recolhidas na distribuição da 

ação, com a baixa dos autos à origem, intime as partes para requererem o 

que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775250 Nr: 4337-21.2015.811.0003

 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: J.N. BRANDINO DA SILVA LTDA - ME, JOÃO NETO 

BRANDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, SIDNEY FELTRIN FILHO - OAB:OAB/MT16132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT/5308 - A

 Código nº. 775250

Vistos etc.

Considerando que as custas judiciais foram recolhidas na distribuição da 

ação, com a baixa dos autos à origem, intime as partes para requererem o 

que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773651 Nr: 3801-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES & CIA LTDA 

ME, MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES, TATIANI APARECIDA HONORIA DE 

SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 Código nº 773651

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação dos demandados restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 03 (três) 

anos sem que o autor consiga promover os atos processuais necessários 

para o seu regular andamento, hei por bem deferir a citação editalícia dos 

réus, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os 

comandos do artigo 257, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá o autor comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785532 Nr: 8432-94.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DE ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 Código nº 785532

Vistos etc.

O pleito à fls. 95, já objeto de enfrentamento pelo juízo, conforme se vê à 

fls. 87, 90 e 93, razão pela indefiro-o.

Cumpra, com urgência, o dispositivo final do decisum à fls. 87.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716657 Nr: 12052-22.2012.811.0003

 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 BEZERRA DA SILVA, MANOEL 

ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, COMPANHIA HIPOTECARIA 

UNIBANCO RODOBENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP152165, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972

 Código nº. 716657

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ação foi julgada 

parcialmente procedente em Primeira Instância, sendo a sentença 

retificada no Juízo ad quem. Considerando que os autores são 

beneficiários da assistência judiciária gratuita, cujo benefício ratifico nesta 

oportunidade, deixo de determinar a atualização e recolhimento das custas 

judiciais.

Encaminhe os autos ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 389351 Nr: 2971-25.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA FILIAL 03

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA BIODIESEL LTDA, EDUARDO DA 

SILVA RAMALHO, ISABEL APARECIDA NAGASAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 389351

Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pela credora à fls. 156, uma vez que se trata 

de pedido genérico. Salienta-se que para a expedição de mandado de 

penhora é preciso que a parte individualize e/ou caracterize o bem a ser 

constritado e, ainda, indique a sua localização.

 Intime.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 766330 Nr: 553-36.2015.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: ARIADINE GOMES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY KLEBER GONSALES - 

OAB:13526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - OAB:OAB/RJ 

107.192

 Código nº 766330

Vistos etc.

Em complemento à decisão à fls. 310, determino que a intimação da 

executada, para o cumprimento da sentença, seja efetuada na pessoa do 

advogado, regularmente constituído nos autos, pelo DJE, nos termos do 

artigo 513, § 2º, do CPC.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726399 Nr: 7331-90.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOROLA DO BRASIL LTDA, NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, MAICON ANTONIO FLORENCIO - 

OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91.311/SP, FÁBIO 

RIVELLI - OAB:297.608/SP

 Código nº 726399

Vistos etc.

O pedido de devolução do valor pago a maior a favor do Cartório 

Distribuidor há de ser requerido junto a sua titular, haja vista tratar-se de 

cartório particular.

Considerando que as requeridas comprovam o recolhimento das custas 

judiciais, encaminhe os autos ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727484 Nr: 8356-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPITACIO FELICIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTELLO JUNIOR E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Código Processo nº. 727484

Vistos etc.

Analisando os autos, observa-se que a decisão constante à fls. 95/97, foi 

proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

No entanto, o pedido de inclusão do sócio Bruno Limeira Horst no polo 

passivo foi feito sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, (Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015).

Ocorre que, para análise do referido pedido faz-se necessária a 

instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 

autos apartados, a serem distribuídos por dependência, cujo procedimento 

está previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

Dessa forma, intime o exequente para proceder da forma prevista no 

artigo 133 e seguintes do CPC.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 07 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51585 Nr: 5144-08.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIA BORGES MARQUES, ADEVAIR FERREIRA 

MARQUES, RENATO AVELINO PIRES, MARIA ROSA OLIVEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:237773 SP, GABRIEL SPERANDINI SPEZI - OAB:384.799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, 

IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT

 Código nº. 51585

Vistos etc.

BANCO SISTEMA S/A, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO da decisão proferida à fls. 661/662, alegando a 

existência de contradição no julgado.

 De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou 

omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438548 Nr: 7215-89.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO RAUBER, LIDIA CARMELITA RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR AVELAR DOS SANTOS, MARIA ALICE 

AVELAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 Código nº 438548

Vistos etc.

Considerando o valor bloqueado via bacenjud à fls. 291, defiro o pedido de 

levantamento na forma requerida à fls. 292.

Deverá os exequentes promoverem o regular andamento do feito, 

requerendo o que entenderem de direito, no prazo legal.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 346945 Nr: 2369-05.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO APARECIDO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 Código nº 346945

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 310), encaminhe os autos ao arquivo, 

com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a distribuição até 

manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 20 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709117 Nr: 4023-80.2012.811.0003

 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: ERISLEANE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB 

LTDA, CNPJ: 05376934000570. 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 requerente com as proximidades das festividades 

de final de ano visando aprender viagem para sua cidade natal contratou 

os serviços de transporte da Requerida.(...) Ocorre que a Requerida não 

prestou o serviço contratado com a qualidade e eficiência de mister.. (...) 

Requer que seja julgado totalmente procedente o pedido de indenização 

por danos morais , condenando a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais em patamar a ser fixado por esse r. Juizo, ficando 

sugestão a importância equivalente a 60( sessenta) salários mínimos 

vigentes na data da condenação...

Despacho/Decisão: .Código nº 709117.Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação da requerida restaram infrutíferas e a autora não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei por bem deferir a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 15 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755191 Nr: 10410-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVALDO BERNARDINO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOURIVALDO BERNARDINO ME, CNPJ: 

08015621000150. 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.

Despacho: Código nº. 755191.Vistos etc.Compulsando os autos, 

observa-se que o feito foi remetido do Juizado Volante Ambiental desta 

Comarca a esta Vara Ambiental, ante a necessidade da realização da 

citação por edital do acusado. Em razão disso, o feito deverá tramitar pelo 

procedimento comum previsto no CPP.Assim, recebo a denúncia contra o 

acusado dando-o como incurso nas sanções nela mencionada.Cite o 

denunciado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

artigos 361e 363, §1º, do CPP.Uma vez citado o denunciado e caso não 

constitua defensor e nem apresente resposta a acusação, nomeio, desde 

já, um dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar o 

interesse do infrator (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para apresentar 

defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a juntada aos 

autos da folha de antecedentes criminais atualizada.Expeça o necessário. 

Intime.Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 15 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810874 Nr: 18188-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSTIAN MARQUES CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHRYSTIAN MARQUES CHIMELLO, Cpf: 

03743303108, Rg: 2490945-9, Filiação: Andrea Marques de Oliveira e 

Wagner Cardoso Chimello, data de nascimento: 01/07/1994, brasileiro(a), 

natural de Rondonopolis-MT, convivente, polidor de automóveis, Telefone 

(66) 9921-2877. 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.

Despacho: .Código nº 810874.Vistos etc.Acolho a manifestação ministerial 

à fls. 56.Cite o denunciado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 361e 363, §1º, do CPP.Mantenho as demais 

cominações constantes na decisão à fls. 37.Expeça o necessário. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 22 de setembro de 2017.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 15 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827417 Nr: 5349-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL WESLEY DE OLIVEIRA MONTALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MIGUEL WESLEY DE OLIVEIRA 

MONTALVÃO, Cpf: 03768949117, Rg: 1927147-6, Filiação: Jaime Pinheiro 

Montalvão e Luzinete de Oliveira Montalvão, data de nascimento: 

02/02/1988, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), polidor 

de veículos, Telefone (66) 9955-1929. 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.

Despacho: .Código nº 827417.Vistos etc.Acolho a manifestação ministerial 

à fls. 48.Cite o denunciado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 361e 363, §1º, do CPP.Mantenho as demais 

cominações constantes na decisão à fls. 33.Expeça o necessário. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 22 de setembro de 2017.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 15 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754686 Nr: 10151-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CAMARGO DE SÁ DEPÓSITO DE 

MADEIRAS EPP, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÉRGIO CAMARGO DE SÁ DEPÓSITO DE 

MADEIRAS EPP, CNPJ: 13303146000158 e atualmente em local incerto e 

não sabido JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 14514313000172. 

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.

Despacho: Código Processo nº 754686Visto em Correição.Recebo a 

denúncia contra a acusada dando-os como incurso nas sanções nela 

mencionada.Nos termos do artigo 361, do CPP, cite a denunciada, por 

edital, com as advertências legais, para apresentar resposta a acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias.Uma vez citada a denunciada e caso não 

constitua defensor e nem apresente resposta a acusação, nomeio, desde 

já, um dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar os 

interesses da infratora (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para apresentar 

defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a juntada aos 

autos da folha de antecedentes criminais, bem como a retificação 

necessária na capa dos autos e nos demais registros.Expeça o 

necessário. Intime.Rondonópolis-MT, 07 de agosto de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 15 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794729 Nr: 12258-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EWERTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 

Cpf: 01502765160, Rg: 56.222.475-0, Filiação: Eliane Margarete Duarte de 

Oliveira e Joao Cavalcante de Oliveira, data de nascimento: 30/07/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), encarregado de oficina, 

Telefone 66-9959-0139. 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.

Despacho: Código Processo nº 794729Vistos etc.Defiro a cota ministerial 

à fls. 76.Expeça edital para intimação do denunciado, com prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, ainda, serem observadas as diretrizes 

determinadas no art. 361 do CPP. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 16 de fevereiro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 15 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004502-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELHANY IBEIJI MODOLON CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004502-46.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

20.02.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 3.586,47 (três mil quinhentos e oitenta e seis 

reais e quarenta e sete centavos). Ainda, requer que a demandada 

promova a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação ao débito acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/127881-1, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

relativo ao período de 04/2016 a 10/2017, sendo, portanto, discutível o 
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valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. Ademais, a autora 

comprova que sempre efetuou o pagamento de todas as faturas de 

energia e que não houve alteração de seu consumo/valor das parcelas, 

mesmo após a inspeção realizada pela ré descrever a anormalidade de 

“desvio de energia no ramal de entrada”. O usuário dos serviços não pode 

ser compelido a pagar o débito apontado pela fornecedora de energia 

apenas porque foi emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando 

a sua quitação mediante corte no fornecimento de energia elétrica e 

eventual negativação nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta 

extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à 

dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos 

posto essenciais para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. 

“APELAÇÃO CÍVEL – (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese 

do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas 

emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por 

fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

– j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 

73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado precedente “no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/127881-1, em relação ao débito no valor de R$ 3.586,47 

(três mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), 

com vencimento em 20.02.2018, bem como que seja oficiado aos órgãos 

de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome da autora de seus bancos de dados referente ao 

título acima mencionado, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito 

da presente demanda. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo 

multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a 

inicial, comprova a hipossuficiência. Intime a requerente por meio de seu 

patrono constituído nos autos para emendar a inicial, especificamente para 

informar o CEP do endereço da ré cumprindo assim as determinações 

constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004454-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

TATIANI APARECIDA HONORIA DE SOUZA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004454-87.2018.8.11.0003 Vistos etc. O credor além 

dos pedidos atinentes ao feito executivo, pugna pela tutela de urgência 

mediante o arresto e remoção de 82 (oitenta e dois) semoventes, que se 

encontram apascentados na Fazenda Serra do Bugio – em Pedra 

Preta/MT, ou de qualquer outra quantidade de gado encontrada que seja 

suficiente para a satisfação do débito. Ocorre que se trata de pedido 

genérico sem qualquer comprovação de que os devedores estejam 

ocultando ou dilapidando seu patrimônio além do que, não há qualquer 

comprovação de que os bens que se pretende arrestar sejam de 

propriedade dos executados. Ressalto que o próprio procedimento da 

ação executiva, prevê que em não havendo o pagamento do débito após a 

citação da parte devedora, será formalizada a penhora de bens e, no 

caso de não ser possível a citação dos devedores, o oficial de justiça 

efetuará o arresto de seus bens. Ademais, no presente feito não se 

vislumbra a ocorrência de nenhum dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela de urgência pleiteada pelo credor, quais sejam, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, o que inviabiliza o deferimento do pleito. Veja o entendimento 

jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO REGIMENTAL EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO Indeferimento 

do pedido liminar - Ausência do periculum in mora Requerimento cautelar 

formulado antes mesmo da citação das executadas Pendências 

financeiras em nome da empresa e existência de ações judiciais ajuizadas 

contra as executadas não constituem periculum in mora autorizador do 

arresto cautelar O agravante não demonstrou qualquer das situações 

previstas no art. 813 do CPC, não havendo indicativo de dilapidação ou 
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desvio de patrimônio, a justificar a concessão do arresto cautelar 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AGR: 22280113620148260000 SP 

2228011-36.2014.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 

25/03/2015, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/03/2015)” Posto Isso, indefiro o pedido liminar de arresto. Cite os 

executados para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. Fixo os 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão 

reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos 

poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução levando em 

consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, 

§§ 1º e 2º, do CPC). Não formalizado o pagamento do débito e não 

havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a 

penhora e avaliação de tantos quantos bastem para o pagamento do valor 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 

Se o devedor não for encontrado no momento da diligência, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo o Sr. 

Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, por duas vezes distintas 

e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar a citação com hora 

certa (art. 830,do CPC). Formalizada a constrição judicial, caso o 

executado não esteja presente no momento do ato, intime-o por meio de 

seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). Caso o executado reconheça o 

crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante 

o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do 

depósito, dê-se vista ao credor. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003478-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003478-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de antecipação de tutela para que a requerida efetue a 

imediata cessação de cobrança das parcelas vencidas e vincendas que 

se encontram em seu pode, em razão dos fatos descritos na exordial. O 

artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que a demandante 

demonstrou, apenas, a aparência da probabilidade de seu direito, mediante 

a juntada do boleto e comprovante de pagamento da suposta quitação do 

contrato (Id. 13132576). Entretanto, não comprovou a ocorrência do perigo 

do dano ou o risco do resultado útil do processo, vez que como narrado 

na exordial e analisando os documentos juntados, a requerente possui 

contrato de financiamento com a BV Financeira S/A, deixando de quitar 

algumas parcelas do contrato (Id.13140394). Assim, não há como impedir 

que a ré exerça os seus direitos, dentre os quais se encontra o de efetuar 

cobranças e de lançar ou manter o nome da devedora em cadastros de 

inadimplentes. Assim, neste momento processual não se vislumbra a 

existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a 

concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar 

para estabelecer o contraditório. Ex positis, na ausência de provas quanto 

aos requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de 

urgência. De outro turno, tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004534-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FELICIO MARQUES (AUTOR)

PATRICIA DALL AGNOL MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004543-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. FERNANDO 

FELÍCIO MARQUES E PATRÍCIA DALL AGNOL MARQUES, qualificado aos 

autos, ingressou com a AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE COM PEDIDO 

LIMINAR em face de BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, também qualificado 

nos autos, tendo com objeto da lide o imóvel sob a matrícula nº 22.462 do 

CRI local. Os demandantes requerem a manutenção na posse do imóvel 

sob matrícula nº. 22.462 do CRI desta Comarca, alegando residem no 

endereço do imóvel em questão desde 25.07.2013, ou seja, trata-se de 

seu domicilio e residência, não tendo no momento condições financeiras 

de se mudar para outro local. Vieram-me conclusos. Decido. Analisando 

os autos, bem como o feito que tramita pelo PJE no juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, percebe-se que ambas as ações possuem por objeto o 

imóvel sob a matrícula nº 22.462 do CRI local, de propriedade do requerido. 

A Ação interposta pelo requerido junta a 1ª Vara Cível foi distribuída em 

03.07.2017 e a distribuição do presente feito ocorreu em 21.06.2018. O 

artigo 55, do CPC, dispõe: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Entretanto, apesar 

de não ser mais possível a reunião dos processos que não possuam em 

comum o objeto, a nova lei trouxe uma ressalva prevista no §3º, do art. 55: 

“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 
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gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. (grifei) Vê-se 

que ambos os processos tem por objeto o mesmo imóvel e, caso as ações 

sejam julgadas separadamente, haverá a possibilidade de decisões 

conflitantes, já que em ambos há o reconhecimento do domínio em uma e 

na outra busca-se título de domínio. Quanto a verificação do juízo 

prevento, o artigo 59, do CPC, prevê que a ocorrência se dá no momento 

da distribuição da inicial. Assim, considerando a necessidade da reunião 

das demandas e em consonância aos ditames do §3º, do artigo 55, do 

CPC, declino a competência em favor do Juízo da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, para processar e julgar a presente demanda, devendo ser 

apensado/vinculado ao feito sob o nº 1004165-91.2017.8.11.0003, que lá 

tramita. Promova as anotações e baixas necessárias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE OLIVEIRA PEDROSO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO OAB - MT4160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004163-87.2017.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Pleiteia 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame a demandante 

alega não ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou 

serviços junto à empresa ré, ainda assim, teve seu nome negativado 

perante os órgãos de proteção ao crédito a mando da empresa requerida, 

por um suposto débito de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Nas 

ações declaratórias negativas, em que a parte autora alega a existência 

da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, uma vez que é totalmente impossível ao demandante fazer 

prova de fato negativo. O ônus da prova do fato constitutivo in casu não 

pode ser atribuído ao autor, já que a causa de pedir é justamente não 

haver o fato constitutivo. Assim, nas declaratórias negativas, ao réu é que 

se incumbe provar a existência da relação jurídica. Nesse Sentido: 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM 

VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ALEGA A 

RECLAMANTE QUE SEU NOME RESTOU INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE DÉBITO INDEVIDO, VEZ QUE 

JAMAIS CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RECLAMADA. TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA A FIM SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA 

RECLAMANTE JUNTO AO SCPC. (...) É EVIDENTE A REPERCUSSÃO 

NEGATIVA GERADA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE 

TAL FATO ACARRETA EFEITOS PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA CIVIL, NÃO SÓ LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE 

CRÉDITO, MAS ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO 

PELA IMAGEM IDÔNEA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. 

PEDIDO DE MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. MONTANTE INDENIZATÓRIO 

ESCORREITO, UMA VEZ QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER 

PUNITIVO DO INSTITUTO. (...). UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001601-22.2015.8.16.0090/0 - Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 06.11.2015) Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta 

demonstrada a probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante 

abalo de crédito. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência e 

determino que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do nome 

da autora de seus bancos de dados referente ao título descrito na inicial, 

no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), contrato nº 

0000000000191721, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da 

presente demanda. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor 

de R$ 500, 00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002023-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002023-17.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que a r. sentença foi proferida durante o Mutirão 

DPVAT ocorrido em 21.02.2018 e os Embargos de Declaração do Id. 

11904625 foram opostos em 23.02.2018. Assim, torno sem efeito a 

certidão de trânsito em julgado do Id. 12744679 e, passo a analise dos 

embargos. SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 

qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em 

face da r. sentença, alegando a existência de omissão e contradição no 

julgado, pugnando pela redução dos honorários sucumbenciais 

reduzindo-os ao patamar de 20% sobre o valor da condenação. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). O juízo não está compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pela ora embargante, tampouco está adstrito a 

adotar taxativamente os patamares previstos no art. 85, §2º, do CPC, 

consistente na fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo 

de 20% sobre o valor da condenação. O §8º, do art. 85, do CPC, dispõe 

que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor 

dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos 

incisos do §2º.” E tal norma, faculta ao magistrado a análise equitativa 
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para fixar os honorários de maneira razoável e proporcional ao trabalho 

realizado pelos advogados, o tempo exigido para o seu serviço e a 

natureza e importância da causa, visando assegurar a remuneração digna 

pelo trabalho prestado. Como se observa da r. sentença, o proveito 

econômico obtido perfaz o importe de R$ 1.518,75 (hum mil, quinhentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos) e, em razão do dispositivo 

supra, a fixação dos honorários se deu em quantia razoável de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS 

ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DONCPC – R$1.000,00 – 

VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE 

INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor 

irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da 

indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, 

conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. 

(Ap 170495/2016, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” “INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM FIXADO MANTIDO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR ÍNFIMO – FIXAÇÃO 

EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO § 8.º , DO ARTIGO 85, DO CPC/15 – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Atendendo aos 

critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para alterar o 

quantum fixado em sentença a título de danos morais, em especial quando 

o valor pretendido em apelação mostra-se excessivo em relação a 

situação das partes. É induvidoso que a fixação do valor dos honorários 

advocatícios deve ser feita com juízo de ponderação, com adstrição à 

razoabilidade, de sorte a assegurar que o profissional seja remunerado 

dignamente pelo trabalho prestado, e merecem ser majorados quando 

fixados em valor ínfimo. Recurso parcialmente provido. (TJMS – AP. 

08179814020168120001, 1ª Câmara Cível, Des. Marcelo Câmara Rasslan, 

julg. 20.06.2017)” Destarte, à míngua da demonstração dos pressupostos 

estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o 

presente recurso revela apenas o inconformismo da embargante com a 

decisão recorrida. 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. Após o trânsito em julgado, intime a requerida para efetuar o 

pagamento das custas processuais descritas no cálculo do Id. 13742769, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003408-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003408-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. A empresa 

requerente pleiteia a outorga de tutela de urgência para que a requerida se 

abstenha de efetuar protesto e eventual negativação de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que solicitou o 

cancelamento dos serviços prestados pela empresa e consequente 

rescisão contratual do termo firmado entre as partes. Aduz que até o 

presente momento a empresa ré não providenciou o cancelamento dos 

serviços, bem como permanece emitindo boletos de cobrança, mesmo 

após o cancelamento. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que a ré se abstenha 

de efetuar protesto e negativação junto ao cadastro de restrição ao 

crédito em nome do empresa autora, até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003029-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

FUGINI ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003029-25.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – R.BALKE & 

BALKE LTDA ME qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da decisão proferida no Id. 13206007, pleiteando 

a reconsideração da decisão que determinou a comprovação da 

hipossuficiência. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, 

cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Não se vislumbra qualquer a 

ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, não 

podendo o juízo ser compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 
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OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. 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. 2.0 – Quanto ao pleito 

de remessa dos autos ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

observou-se que a autora ingressou com outras ações as quais possuem 

causa de pedir semelhantes, no sentido de ver declarado inexistente 

dívida não contraída. A primeira ação foi distribuída para a 4ª Vara Cível 

em 24.04.2018 às 10h48, sob o nº 1002982-51.2018.8.11.0003 e a 

distribuição do presente feito ocorreu em 24.04.2018 às 19h01, ou seja, 

em momento posterior. O artigo 55, do CPC, dispõe que: “Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir”. Ainda o §3º, do art. 55: “Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles”. (grifei) Assim, com o fito de se evitar decisões 

conflitantes, faz-se necessário a reunião dos feitos. Quanto a verificação 

do juízo prevento, o artigo 59, do CPC, prevê que a ocorrência se dá no 

momento da distribuição da inicial. Assim, considerando a necessidade da 

reunião das demandas e em consonância aos ditames do artigo 55, do 

CPC, declino a competência em favor do Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, para processar e julgar a presente demanda, devendo ser 

apensado/vinculado ao feito sob o nº 1002982-51.2018.8.11.0003, que lá 

tramita. Promova as anotações e baixas necessárias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003028-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

FUGINI ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003028-40.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – R.BALKE & 

BALKE LTDA ME qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da decisão proferida no Id. 13206080, pleiteando 

a reconsideração da decisão que determinou a comprovação da 

hipossuficiência. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, 

cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Não se vislumbra qualquer a 

ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, não 

podendo o juízo ser compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. 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. 2.0 – Quanto ao pleito 

de remessa dos autos ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

observou-se que a autora ingressou com outras ações as quais possuem 

causa de pedir semelhantes, no sentido de ver declarado inexistente 

dívida não contraída. A primeira ação foi distribuída para a 4ª Vara Cível 

em 24.04.2018 às 10h48, sob o nº 1002982-51.2018.8.11.0003 e a 

distribuição do presente feito ocorreu em 24.04.2018 às 18h30, ou seja, 

em momento posterior. O artigo 55, do CPC, dispõe que: “Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir”. Ainda o §3º, do art. 55: “Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles”. (grifei) Assim, com o fito de se evitar decisões 

conflitantes, faz-se necessário a reunião dos feitos. Quanto a verificação 

do juízo prevento, o artigo 59, do CPC, prevê que a ocorrência se dá no 

momento da distribuição da inicial. Assim, considerando a necessidade da 

reunião das demandas e em consonância aos ditames do artigo 55, do 

CPC, declino a competência em favor do Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, para processar e julgar a presente demanda, devendo ser 

apensado/vinculado ao feito sob o nº 1002982-51.2018.8.11.0003, que lá 

tramita. Promova as anotações e baixas necessárias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003289-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

ITAMBE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003289-05.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – R.BALKE & 

BALKE LTDA ME qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da decisão proferida no Id. 13208719, pleiteando 

a reconsideração da decisão que determinou a comprovação da 

hipossuficiência. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, 

cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Não se vislumbra qualquer a 

ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, não 

podendo o juízo ser compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. 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. 2.0 – Quanto ao pleito 

de remessa dos autos ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

observou-se que a autora ingressou com outra ação em face das 

requeridas, as quais possuem causa de pedir semelhantes, no sentido de 

ver declarado inexistente dívida não contraída. A primeira ação foi 

distribuída a 1ª Vara Cível desta Comarca em 03.05.2018 sob o nº 

1003286-50.2018.8.11.0003. Entretanto, a autora pugnou pela desistência 

daquele feito. Outra Ação idêntica foi distribuída para a 4ª Vara Cível em 

03.05.2018 às 18h17, sob o nº 1003287-35.2018.8.11.0003 e a 

distribuição do presente feito ocorreu em 03.05.2018 às 18h27, ou seja, 

em momento posterior. O artigo 55, do CPC, dispõe que: “Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir”. Assim, com o fito de se evitar decisões conflitantes, 

faz-se necessário a reunião dos feitos. Quanto a verificação do juízo 

prevento, o artigo 59, do CPC, prevê que a ocorrência se dá no momento 

da distribuição da inicial. Assim, considerando a necessidade da reunião 

das demandas e em consonância aos ditames do artigo 55, do CPC, 

declino a competência em favor do Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

para processar e julgar a presente demanda, devendo ser 

apensado/vinculado ao feito sob o nº 1003287-35.2018.8.11.0003, que lá 

tramita. Promova as anotações e baixas necessárias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004049-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004049-51.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (HMJ8054), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso 

tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001687-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001687-76.2018.8.11.0003 Vistos etc. CARLOS 

SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO em face da decisão que declarou incompetência do 

Juízo para processar e julgar a presente demanda, a favor do Juizado 

Cível desta Comarca. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do 

CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Destarte, é 

perfeitamente cabível a oposição de embargos declaratórios contra 

decisão judicial, conforme art. 1.022, do CPC, e em caráter 

excepcionalíssimo, no qual se enquadra o presente caso, é permitido 

imprimir-lhe efeitos infringentes. Compulsando os autos, observa-se que 

foi declarada a incompetência do Juízo para processar e julgar a ação, a 

favor do Juizado Cível desta Comarca, por não tratar de ação que exceda 

o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. No então, vê-se que a ação 

trata-se de recebimento de valores relativos a FGTS depositados pelo 

empregador, no período de 01/06/1985 a 31/05/1988 e 01/07/1988 a 

10/02/1989. Assim, vê-se que se houver necessidade, poderá ser 

realizada prova pericial para apuração do valor devido ao autor. Assim, 

constando a ocorrência de erro material, há de ser admitido, 

excepcionalmente, o efeito modificativo dos embargos declaratórios, 

restando evidente que o erro material alterou a realidade e a verdade 

substancial, que devem ser resgatadas, sob pena de absurdo jurídico e 

manutenção do erro, violando a própria justiça. Neste sentido, os Tribunais 

pátrios têm decidido reiteradamente ser possível na hipótese de erro 

material, o acolhimento dos embargos declaratórios: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC - CONTRADIÇÃO 

CONFIGURADA - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS - EFEITOS 

INFRINGENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

- EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - ART. 739-A, § 1º CPC - AUSENTES 

- GARANTIA DO JUÍZO NÃO COMPROVADA. - Conforme o disposto no 

art. 535, do CPC, o pressuposto de admissibilidade dos Embargos de 

Declaração é a existência de obscuridade ou contradição na sentença, no 

acórdão, ou, ainda, a omissão de algum ponto sobre o qual, o Juiz ou o 

Tribunal deveria se pronunciar. - Verificada contradição no julgado, devem 

ser acolhidos os Embargos Declaratórios, para o fim de saná-la, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes (...) (TJMG, ED 10024150859338002, 

Relator: Dárcio Lopardi Mendes, 4ª Câmara Cível, julg. 23.02.2016, publ. 

25.02.2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. 

EXISTÊNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. SEM CONCESSÃO DE EFEITOS 

INFRINGENTES E SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.1. Os embargos de 

declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, 

omissão ou obscuridade, sendo possível, excepcionalmente, a alteração 

ou modificação do julgado (art. 535 do CPC). 2. Verificada parcial 

contradição no acórdão, possível o acolhimento dos embargos para sanar 

o vício sem, contudo, haver alteração do julgamento, sendo incabível a 

concessão de efeitos infringentes. 3. Embargos conhecidos e 

parcialmente acolhidos. (TJDF - EMD1 201403102108501 - Apelação Cível, 

Relator Silva Lemos, 5ª Turma Cível, Julg. 19.08.2015, publ. 31.08.2015)” 

Com efeito, diante da ocorrência do erro manifesto no r. decisum 

objurgada, a imediata correção se impõe. Ex positis, acolho os presentes 

embargos de declaração, e, conferindo-lhes efeitos infringentes e revogo 

a decisão proferida no Id. 12155744, fazendo constar: Tendo em vista que 

o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000886-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY ALVES VELASCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT0005847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO ALMEIDA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000886-97.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. No entanto, observa-se dos documentos constantes no Id. 

12107891, (declaração do imposto de renda), no qual é possível verificar 

que o embargante possui renda capaz e suficiente a suportar o 

pagamento das despesas. Assim, considerando que a Assistência 

Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de condições 

financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não comprovada 

a hipossuficiência. Intime o autor para recolher as custas e despesas de 

ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 290 do 

CPC. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos. Intime. 

Rondonópolis - MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004537-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004537-06.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (NJJ4788), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 
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devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso 

tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008066-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR WELLINGTON BONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CARLOS COSTA SERRA OAB - MT23351/O (ADVOGADO)

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (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 1008066-67.2017.8.11.0003 Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Alencar Wellington 

Bonelli Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Vistos etc. ALENCAR WELLINGTON BONELLI, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada no processo, 

visando obter o ressarcimento dos danos descritos na inicial. O autor 

aduz ser consumidor da ré por meio da UC nº 6/98134-0. Alega que no dia 

11 de outubro de 2017 teve a interrupção do fornecimento de energia de 

sua residência. Diz que tomou conhecimento do corte através de seus 

vizinhos, que presenciaram os funcionários da empresa ré realizando o 

procedimento de corte. Alega que entrou em contato com a empresa ré, 

que não informou o motivo da ocorrência, tendo informando apenas ter 

sido erro do funcionário que efetuou o corte na Unidade Consumidora 

errada. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para o ressarcimento dos 

danos sofridos. Juntou documentos. A antecipação de tutela foi deferida 

(Id. 10304914). A requerida apresentou defesa no Id. 10730176. Sustenta 

que não houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica na UC do 

autor, e que, em razão disso, não há o dever de indenizar. Requer a 

improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Intimados a 

especificarem provas a requerida pleiteou pelo julgamento antecipado da 

lide, e o autor pugnou pela produção de prova testemunhal arrolando rol 

de testemunhas (Id. 11834307). 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). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem 

por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos 

fatos sobre que versa a lide". "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. Observa-se que o pedido indenizatório vem 

alicerçado em suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na 

UC do requerente. Funda-se a defesa da ré, na tese de que não houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

do requerente. A responsabilidade civil pode ser definida como fez o 

nosso legislador: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral 

(Código Civil, art. 186). Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais 

da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta 

antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) 

o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro. Sabe-se, 

contudo, que a responsabilidade da Administração Pública, que hoje 

atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco 

administrativo (Supremo Tribunal Federal, in RTJ 55/50; TFR, in Revista 

Forense 268/02). A responsabilidade por danos advindos da atividade de 

concessionárias de serviço público também é objetiva, nos termos do art. 

37, § 6º, da Constituição da República. Sobre a matéria, doutrina Maria 

Sylvia Zanella di Pietro: A regra da responsabilidade objetiva exige, 

segundo artigo 37, § 6º da Constituição: 1. que se trate de pessoa jurídica 

de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; a 

norma constitucional veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à 

incidência de responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades 

de direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações 

governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços 

públicos), já que mencionadas, no art. 107 da Constituição de 1967, 

apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, 

Distrito Federal, Territórios e autarquias); 2. que essas entidades prestem 

serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que 

executem atividade econômica de natureza privada; assim é que, em 

relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, não se 

aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo 

direito privado, quando não desempenharem serviço público; 3. que haja 

um dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço 

público; aqui está o nexo de causa e efeito; 4. que o dano seja causado 

por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as 

categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em 

colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual 

prestam o serviço; 5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa 

qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o 

seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não 

estiver agindo no exercício de suas funções (Direito Administrativo. 15 ed. 

São Paulo: Atlas: 2003, p.530-531). Dessa forma, sendo objetiva a 

responsabilidade da Energisa, para a sua caracterização, impõe-se 

apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e 

o ato da concessionária. Não há de se cogitar da apuração de culpa ou 

dolo da sociedade de economia mista. A propósito, leciona Caio Mário da 

Silva Pereira: A pessoa jurídica de direito público responde sempre, uma 

vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da 

Administração e o prejuízo sofrido (Revista dos Tribunais, vol. 484, p. 68). 

Não há que cogitar se houve ou não culpa, para concluir pelo dever de 

reparação. A culpa ou dolo do agente somente é de se determinar para 

estabelecer a ação de in rem verso, da Administração contra o agente. 

Quer dizer: o Estado responde sempre perante a vítima, 

independentemente da culpa do servidor. Este, entretanto, responde 

perante o Estado, em se provando que procedeu culposa ou dolosamente. 

Não importa que o funcionário seja ou não graduado (Washington de 

Barros Monteiro, Curso, vol. 5, p. 108). O Estado responde pelo ato de 

qualquer servidor (Responsabilidade civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
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1993, p. 133). E continua: A aceitação da teoria do risco administrativo não 

significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer 

circunstância. Não obstante a proclamação da responsabilidade, 

aplicam-se, no que couber, as causas 'excludentes de responsabilidade' 

(id. ibid). Assim, o Estado e os prestadores de serviço público serão 

responsáveis, mas não em qualquer circunstância, pois, embora 

predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes 

de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força 

maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração. Na 

hipótese sub examine, informou o autor na inicial, que não havia fatura 

pendente de pagamento, quando da realização do corte no fornecimento 

de energia elétrica da sua UC. Não obstante, foi surpreendido com o corte 

de energia em sua residência, no dia 11 de outubro de 2018, o qual 

somente restou restabelecida por decisão judicial. Aduz que o corte se 

deu por responsabilidade única e exclusiva da ré, porquanto não havia 

débito pendente. Assim, não há dúvidas de que a demandada procedeu ao 

corte do fornecimento de energia elétrica na UC do autor de forma 

indevida e ilegal. Muito embora a requerida afirme que não efetuou o corte 

de energia na UC do demandante, a prova coligida aos autos, tais 

alegações não restaram comprovadas nos autos. Não há comprovação 

inequívoca de que a conduta do consumidor tenha induzido a 

concessionária de energia a erro. Ademais, a ré instada para a 

especificação de provas limitou-se a requerer o julgamento antecipado da 

lide. O autor por sua vez, comprova que não havia débito pendente 

quando do corte no fornecimento de energia, bem como, que não foi 

notificado da possibilidade do corte no fornecimento de energia. Dessa 

forma, estando as faturas de energia devidamente quitadas na ocasião do 

corte de energia, revela-se ilegal o ato praticado pela concessionária ré e 

a devida indenização por danos morais. Se o usuário não paga a conta da 

energia elétrica, indiscutivelmente estará a concessionária, desde que 

expedido regular aviso prévio, autorizada a efetuar o corte do respectivo 

fornecimento e deste que, na data do corte, a inadimplência ainda persista. 

Antes de fazê-lo, no entanto, deverá certificar-se se já não foi adimplida a 

obrigação, pois, caso contrário, correrá o risco de, efetivando o corte, 

praticar ato abusivo e ficar sujeita à indenização pelos danos dele 

decorrentes, como no caso em tela. Não há como se imputar qualquer 

responsabilidade ao usuário pelo corte de energia elétrica, já que ele se 

julgava adimplente, como comprovou com a juntada dos documentos aos 

autos e a pesquisa realizada junto ao site da requerida 

(https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/e

xtrato-e-2via.aspx?cdc=6/98134-0). Ora, sem que a Energisa comprove 

que o corte no fornecimento de energia elétrica do imóvel do autor se deu 

porque este o induziu ao erro, não há como afastar a sua 

responsabilidade pelo evento danoso. A suspensão indevida do serviço 

de energia elétrica só pode ser imputada à concessionária, sendo 

consequência de uma falha na sua própria prestação de serviço. 

Demonstrada a responsabilidade exclusiva da requerida pelo corte de 

energia elétrica, consoante acima destacado, cumpre verificar a 

existência dos danos morais. Segundo a ré, não houve corte no 

fornecimento de energia elétrica do imóvel do autor, não havendo que se 

falar em transtornos passíveis de reparação. No entanto, do conjunto 

probatório constante dos autos, houve, sim, a suspensão/corte no 

fornecimento de energia, restando clarividente a ineficiência na prestação 

dos serviços pela ré, pois implicou na suspensão indevida da energia 

elétrica no imóvel do demandante, o que, com efeito, enseja a reparação 

por danos morais. O serviço em questão possui caráter essencial e o 

corte no fornecimento de forma indevida ocasiona mais que meros 

aborrecimentos ao usuário. Ocorreu uma inexplicável desídia da 

concessionária, que se manteve inerte, não obstante o consumidor a 

tivesse contatado para resolver a questão. A prática ilícita provocou, 

dessa forma, danos de ordem moral, prejuízos na integridade emocional e 

psicológica de sua proprietária. Sobre a configuração do dano moral 

leciona Humberto Theodoro Júnior: "Os danos morais se traduzem em 

turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou 

constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado. 

(...) Assim, há dano moral quando a vítima suporta, por exemplo, a 

desonra e a dor provocadas por atitudes injuriosas de terceiro, 

configurando lesões na esfera interna e valorativa do ser com entidade 

individualizada." (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 4ª ed., 2001, Ed. 

Juarez de Oliveira, p. 2). Nesse sentido: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS 

- CORTE DE ENERGIA - CONTA QUITADA - CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICABILIDADE - 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA 

ESTATAL - REPARAÇÃO DEVIDA. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - DANOS 

MORAIS - PARÂMETROS - COMPENSAÇÃO DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA - 

SANÇÃO AO INFRATOR - CONSIDERAÇÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO 

DA CONTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSA DE PEQUENO 

VALOR - ARBITRAMENTO EM VALOR FIXO - CABIMENTO. 1 - Aplica-se 

às concessionárias de serviço público a teoria da responsabilidade 

objetiva pelos danos causados a terceiros. A interrupção sem justificativa 

do fornecimento de energia elétrica enseja reparação pelos danos morais 

sofridos pelo consumidor. 2 - O 'quantum' indenizatório devido a título de 

danos morais deve se prestar à compensação do sofrimento 

experimentado pela vítima e a sancionar a conduta ilícita da administração, 

levando em conta as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso. 3 - 

Sendo de pequeno valor a causa, correto o arbitramento de honorários 

advocatícios em quantia fixa, a teor do artigo 20, parágrafo 4º, do Código 

de Processo Civil. (Processo n. 1.0271.05.043660-6/001, Relª. Desª. 

Sandra Fonseca). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CORTE DE ENERGIA 

ELÉTRICA - CONTA DEVIDAMENTE QUITADA - DANO MORAL - 

OCORRÊNCIA - ""QUANTUM"" FIXADO - RAZOAVÉL - MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. 1 - É de se manter a sentença que condenou a empresa 

prestadora de serviço público pelos danos causados ao consumidor em 

virtude da má prestação do serviço. 2 - A reparação do dano moral há de 

ser suficiente para compensar a dor do ofendido e dissuadir o ofensor de 

reincidir na conduta lesiva, tendo-se em conta as condições dos 

envolvidos, a lesão sofrida e o valor das tarifas cobradas indevidamente 

pela concessionária de serviço público essencial, sem implicar 

enriquecimento ilícito do usuário prejudicado. 3 - Preliminar rejeitada, 

recurso principal provido em parte e recurso adesivo não provido. 

(Processo n. 1.0024.05.730481-8/001, Rel. Des. Edgard Penna Amorim). O 

valor arbitrado a título de danos morais deve ser suficiente para 

compensar o desgaste sofrido pelo consumidor, além de configurar um 

fator de desestímulo ao agente, para que atue com mais diligência em suas 

atividades, evitando outros incidentes como o ora verificado. Na hipótese 

dos autos, levando-se em conta todos os fatos relatados; considerando o 

constrangimento que afligiu o demandante, bem como a circunstância de 

que a suspensão no fornecimento de energia elétrica causa a impressão, 

a terceiros, do inadimplemento de obrigação, tomando-se, lado outro, a 

situação da ré, que, sendo pessoa jurídica de direito privado prestadora 

de serviços públicos, possui responsabilidade objetiva sobre o fato e 

deveria ter rigoroso controle dos cortes que promove, entendo razoável e 

justa a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ex positis, e 

de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pleito inicial. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como do 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$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos 

da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve 

incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o 

cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno a 

requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002512-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002512-20.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Omni S.A – Crédito, Financiamento e Investimento Requerido: 

Flávio Silva de Jesus Vistos etc. Omni S.A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO contra Flávio Silva de Jesus, também qualificado no 

processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as partes, 
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com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou 

entrega do bem. O autor diz que o réu tornou-se inadimplente e foi 

constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida 

no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que o devedor deixou de quitar as parcelas pactuadas, a 

partir de abril/2018 e, em face da inadimplência, requer a apreensão do 

bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do veículo. Juntou 

documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente cumprida 

(Num.13080221). Citado, o réu não apresentou contestação (Num. 

13732413 - Pág. 1). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, na forma do 

artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do demandado, a prova 

trazida aos autos é suficiente para o desfecho da questão. À luz dos 

documentos juntados na inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de 

busca e apreensão, foi dado em alienação fiduciária, a favor do requerido, 

em contrato firmado entre as partes (Num. 12630325 - Pág. 1/2). 

Ressalta-se, também, que o devedor é inadimplente e, devidamente citado, 

não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida 

pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o 

deferimento da pretensão inicial, por estar amparada em legislação 

específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido 

formulado na exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a 

posse e propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud (placa 

– HSE6376). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 21 de junho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001119-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMARA SOUZA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS QUEIROZ OAB - MT18259/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA DE ARAUJO SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

TEREZINHA DA SILVA FRANCISCO (CONFINANTES)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (AUTORIDADE)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (AUTORIDADE)

Eunice Paião Lopes (CONFINANTES)

JOAO LINO BARBOZA DE SOUZA (CONFINANTES)

JUVENAL JOSE LOPES (CONFINANTES)

JOSILEIDE CARDOSO DE JESUS (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei à Avenida 

Damião Lopes de Siqueira, lote 10 da quadra 07, Vila Ipiranga e lá estando 

não foi possível proceder a CITAÇÃO do Sr. JUVENAL JOSÉ LOPES e 

EUNICE PAIÃO LOPES, tendo em vista a residencia encontrar fechada, 

sendo informada pelo vizinho Gabriel que os moradores ficam mais tempo 

no sítio. Ainda em diligência na mesma rua, quadra nº 07, lote nº 14 

(kitinetes) não foi possível CITAR JOÃO BARBOZA DE SOUZA e 

JOSILEIDE CARDOSO DE JESUS SOUZA, tendo em vista as kitinetes 

encontrarem todas fechadas, não sendo possível também o contato via 

celular 99697-0818 que encontra na placa de aluga-se. Certifico mais, que 

diligenciei à Avenida Josias Ferreira de Freitas, quadra 07, lote 13 Vila 

Ipiranga não foi possível proceder a CITAÇÃO de TEREZINHA DA SILVA 

FRANCISCO, tendo em vista a mesma não residir no endereço, conforme 

informação prestada pela atual moradora Sr. Neusa. RONDONÓPOLIS/MT, 

21 de junho de 2018. SUELY ROSA LEVENTI Oficiala 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ 

mandado, em diligências ao endereço mencionado, onde não logrei êxito 

em citar Nei Selvim Barrios, devido não o ter encontrado por ocasião da 

realização das diligências no dia 20 às 07 e 11h45min, dia 21 às 8h40 e 

16h30min e 27 às 19h15min, onde aparentemente não havia morador, não 

tendo obtido informação com vizinhos sobre o morador e devido a 

estrutura no muro, não é possível ver o interior do imóvel. 

RONDONÓPOLIS/MT, 28 de março de 2018. MARIA ELIETE RAMOS Oficial 

de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIENAI MONTEIRO DA SILVA OAB - GO37845 (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: 1000821-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

CREDI$NIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido 

BANCO BMG.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007594-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS TRABANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002254-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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: 1003950-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BARBOSA BORGES (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: 1000635-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA MARIA AMANCIO NASCIMENTO 89041887172 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000635-45.2018.8.11.0003 AUTOR: ROZILDA MARIA 

AMANCIO NASCIMENTO 89041887172 Advogado do(a) AUTOR: MARIA 

PIRES DA SILVA BONFANTI - MT17202/O RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A., 

TELEFONICA DATA S.A. Advogado do(a) RÉU: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Advogado do(a) RÉU: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003481-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELI RUFINO XAVIER DE ALMEIDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação da requerida, com a informação da ECT de que o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BRAZIL COUNTRY BOOTS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, Brasil Country, com a informação da ECT de que o 

destinatário mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004139-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

intimação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário 

estava ausente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001517-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Ofício do Detran

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000537-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERNANDES OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido. 

Bem como para em igual prazo se manifestar sobre o ofício encaminhado 

pelo Detran.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 67592 Nr: 2879-62.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAKA COMERCIO DE DERIVADOS DE 

COMBUSTIVE, RIOUZO OKADA, IRENE MITIKO KITAYAMA OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:MT/3.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do Provimento 84/2014-CGJ 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução nos termos do artigo 921, §2º do 

Código de Processo Civil.

REGISTRO que a parte interessada requerer seu desarquivamento para 

continuidade do mesmo, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3º do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (artigo 8º, do 

Provimento 14/2014-CGJ)

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749879 Nr: 7696-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do Provimento 84/2014-CGJ 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução nos termos do artigo 921, §2º do 

Código de Processo Civil.

REGISTRO que a parte interessada requerer seu desarquivamento para 

continuidade do mesmo, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3º do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (artigo 8º, do 

Provimento 14/2014-CGJ)

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720246 Nr: 1291-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADSTON LUIZ ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (PAVIMAT 

CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA DA SILVA GONÇALVES 

- OAB:15529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do Provimento 84/2014-CGJ 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução nos termos do artigo 921, §2º do 

Código de Processo Civil.

REGISTRO que a parte interessada requerer seu desarquivamento para 

continuidade do mesmo, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3º do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (artigo 8º, do 

Provimento 14/2014-CGJ)

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793292 Nr: 11585-38.2015.811.0003

 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: RUBENS DO ROSARIO MARQUES, MARCIA ROSALIA 

PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUGUSTA MARQUES DE MELO, 

ESPÓLIO DE JOARES DE MELO, MARIA AUGUSTA MARQUES DE MELO, 

TAMARA MARQUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13.706/MT

 DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 

– REDISCUSSÃO DOS FATOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo 

obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), 

merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente 

para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.” (ED 

124380/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018).Consigno que o princípio do livre convencimento motivado 

permite ao juiz apreciar as provas e atribuir-lhes o valor que entender 

adequado, à luz do art. 371 do CPC.O conjunto probatório existente nos 

autos foi valorado e a decisão está fundamentada, conforme estabelece o 

art. 93, IX da CF.Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração, tão somente para acrescentar à sentença 

embargada que os valores dos alugueres que os requeridos deverão 

pagar aos autores, a serem apurados em liquidação de sentença, deverão 

se limitar ao percentual de 50% , tal como foi requerido na inicial, às fls. 08 

dos autos. Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439050 Nr: 7717-28.2010.811.0003

 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: ANTONIO JESUS MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI CREDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO 
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S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 Vistos e examinados.

Cuida-se de execução de sentença que prossegue para o recebimento de 

remanescente.

 Intimado para o pagamento, o executado quedou-se inerte, razão pela 

qual foi deferido o pedido de penhora on line.

 Efetivada a constrição dos valores, a parte executada foi devidamente 

intimada, e manifestou-se pela extinção do processo por cumprimento da 

obrigação (fls. 242).

 O exequente requereu o levantamento dos valores e o arquivamento dos 

autos.

 Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que o autor não se opôs ao pagamento pelo réu e não 

requereu prosseguimento do feito.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados.

 Após as providências do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o 

alvará, observando a conta bancária indicada pela exequente.

 Em seguida, depois do cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, 

arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419320 Nr: 1647-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO LEDES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADIENTE ELETRONICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706774 Nr: 1509-57.2012.811.0003

 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): LUCIENE GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429770 Nr: 11770-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO RICARDO DE SOUZA GALHENO, 

KATYA ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425102 Nr: 7289-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GILDO CARNEIRO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERFÂNIA DO SOCORRO 

DAMASCENO DA SILVA - OAB:17.552/GO, INAIARA SILVA TORRES - 

OAB:29.439/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Outrossim, tendo em vista que o despacho de fls. 183 não foi cumprido 

até o presente momento, intime-se a parte exequente para manifestar se 

ainda possui interesse na proposta de acordo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708890 Nr: 3782-09.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA ME, CELI DE 

FATIMA LOPES MAIDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Diante da manifestação da parte exequente de fls. 81, procedo à 

exclusão da restrição do Sistema Renajud (fls. 78), conforme 

comprovante em anexo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406308 Nr: 2044-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSE GATTO, MÉRCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES BOFF LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Vistos e examinados.

Primeiramente, proceda-se à abertura de novo volume, consoante 

disposição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – CNGC.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

No mesmo prazo, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto 

ao veículo bloqueado às fls. 221.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724444 Nr: 5433-42.2013.811.0003

 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, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 391940 Nr: 5515-83.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SOUZA SIQUEIRA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELHA RAINHA INDUSTRIA & COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA

 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: Maisa Ribeiro de Souza 

Lemos - OAB:21037/GO

 Vistos e examinados.

Primeiramente, proceda-se à abertura de novo volume, consoante 

disposição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – CNGC.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

III - Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Oficie-se o cadastro de inadimplentes (SPC e SERASA) para inclusão do 

nome da parte executada, nos termos do art. 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, informo que o contrato social de pessoa jurídica é documento 

público e fica registrado na Junta Comercial, incumbindo à parte exequente 

as diligências necessárias para a sua obtenção.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719466 Nr: 505-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA A. M. B. CHAVES-ME -REFRAUTO AR 

CONDICIONADO AUTOMOTIVO E AGRÍCOLA, CARLA ANGELICA 

MAZIERO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que até a presente data a citação da 

empresa executada Carla A. M. B Chaves – ME não foi efetivada.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para que informe se ainda 

possui interesse no prosseguimento do feito em relação à Carla A. M. B 

Chaves – ME requerendo, o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Por outro lado, defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome Carla Angélica Maziero Borges, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 420476 Nr: 2768-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DOS SANTOS FERNANDES, JAMIRSON 

NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882/O, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:MT/12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Primeiramente, proceda-se à abertura de novo volume, consoante 

disposição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – CNGC.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

III - Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749396 Nr: 7456-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DONIZETE CALDERAN, PROTEAUTO 

- Associação dos Proprietários de Veículos Motorizados do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396, JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Maria Ambrizzi 

Rodolfo - OAB:263.799/SP, José Antonio de Figueiredo Júnior - 

OAB:74.850/MG, JOSE RAMIRIS SIMEAO - OAB:113862/MG

 Vistos e examinados.

Chamo o feito à ordem.

Analisando os autos, observa-se que a sentença proferida às fls. 141/151 

condenou solidariamente a parte requerida e a denunciada à lide, nos 

seguintes termos:

a) Indenização por danos materiais: R$ 1.653,63 (mil seiscentos e trinta e 

cinco reais e sessenta e três centavos), acrescida de correção monetária 

pelo INPC a contar da data em que houve o pagamento e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

 b) Lucros cessantes a serem apurados na liquidação de sentença;

c) Indenização por danos morais: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Extrai-se ainda que a parte requerida foi condenada ao pagamento de 

honorários sucumbenciais à parte autora e a denunciada, no patamar de 

20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pois bem, considerando que parte da condenação deve ser objeto de 

liquidação de sentença, revogo a decisão proferida às fls. 194.

Intime-se a parte autora para que adote as providências necessárias para 

liquidação da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo in albis, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711310 Nr: 6315-38.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BARBOSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Em consulta ao Sistema Renajud, verifica-se que a restrição existente no 

veículo VW/GOL CL, placa HQH2045, foi inserida pelo juízo da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, considerando que não compete a este magistrado excluir 

restrições inseridas por juízo diverso, revogo o despacho proferido às fls. 

68.

Outrossim, diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 354753 Nr: 9766-18.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Salviano dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte devedora, para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar-se sobre a petição juntada às fls. 334, planilha de cálculo de fl. 

335/336 e documentos de fls. 337/343, bem como, para que pague o 

débito exequendo, sob pena de realização de penhora online via 

Bacenjud.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 407153 Nr: 2878-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TAVARES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVICO DE PPROTECAO AO CREDITO - 

SPC/BA, AVON- CDL SSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON TEIXEIRA - 

OAB:3497-A, Roberto Trigueiro Fontes - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor , PROV. 55/07-CG/MT a determinação 

verbal do MM. Juiz titular, procedo com o desarquivamento dos presentes 

autos, e abro vistas ao advogado da parte reclamada pelo prazo de 10 ( 

dez ) , conforme requerido ás fls. 211/224, nada requerido os autos 

retornará ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 382415 Nr: 10644-06.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saloli Paz Galbiati - OAB:

 intimado do adv. da parte promovida da expedição do Alvará Eletrônico n° 

414018-4 / 2018

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 888504 Nr: 1177-80.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BGXJ, VPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON MENDES BASTOS - 

OAB:23933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, Dr. Amilton Mendes Bastos OAB/MT 23933 

da sentença cuja parte final segue transcrita: "Diante do exposto e em 

CONSONÂNCIA com o PARECER MINISTERIAL, AUTORIZO a viagem da 

adolescente B. G. X. J. para PORTUGAL, devidamente ACOMPANHADO da 

genitora Sra. VANIA PEREIRA XAVIER. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.", BEM COMO PARA COMPARECER EM 

CARTÓRIO PARA RETIRADA DO RESPECTIVO ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 421201 Nr: 3471-23.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Junior - 

OAB:

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 422486 Nr: 4753-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VIEIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 419348 Nr: 1630-90.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALVES GONCALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIO COMERCIO DE MAQUINAS E 

APARELHOS ELETRONICOS LTDA, MARIA APARECIDA GOMES, 

TABELIAO DO PROTESTO DO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DA 

COMARCA DE PIRAI-RJ, MARIA INES PASQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON BENEDITO DOS 

ANJOS - OAB:MT/12.464-A

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 892992 Nr: 2771-32.2018.811.0003

 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): BLENDA NERES LOBATO, LUCIVAL DA SILVA 

LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 794722 Nr: 12254-91.2015.811.0003

 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): CARLA ANDREIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 886069 Nr: 127-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE RENATO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSE DE OLIVEIRA, ANA ELISA DE 

OLIVEIRA BAZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demétrio Weill Pessoa 

Ramos - OAB:, Paulo Emilio Catta Preta de Godoy - OAB:

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 792819 Nr: 11466-77.2015.811.0003

 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): RUBENS DE OLIVEIRA PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 420183 Nr: 2455-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO E MORAES LTDA CENTER FREIOS, 

ADEMIR BERNARDES DAS NEVES, RENALDO JORGE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 880730 Nr: 10540-28.2017.811.0003

 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): IREIA DERMINDA GUIMARAES, FILLIPE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 868829 Nr: 6130-24.2017.811.0003

 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): ANA ELISA DE OLIVEIRA BAZAN, WALTER 

JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS termos da Portaria 001/2018/GAB que estabeleceu o período de 25 a 

29 de junho do corrente ano para inventariar os processos fisicos, 

procedo a intimação do(a) advogado(a) cujos processos retirou em carga 

para devolução em 03 (três) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALZIRA VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (RÉU)

 

Processo n.º 1000615-54.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise dos 

autos, se extrai que o requerido não foi citado (ID: 12283873), bem como 

que há no feito uma audiência marcada para o dia 19.04.2018, às 

13h30min, a qual dou por prejudicada tendo em vista a não citação do 

requerido para comparecer ao ato. 2. Sendo assim, defiro o pleito de ID: 

12517012, pelo que redesigno o dia 20.08.2018, às 17h, para a realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 3. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 4. 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 audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte 

requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 5. No 

mais, nota-se do ID: 12517012, que a parte autora requereu que seja 

encaminhado um ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

objetivando que seja feita anotação na margem da matrícula n.º 109.708, 

livro 02, para constar que esta é objeto da presente ação de partilha. 

Desta forma, defiro o pedido, tendo em vista que o lote foi adquirido pelo 

requerido (ID: 11587518) e que foi objeto do acordo de divórcio feito pelas 

partes (ID: 11587726), o qual foi homologado judicialmente, conforme 

consta da cópia da sentença carreada os autos (ID: 11587765). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de abril de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010493-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. B. (AUTOR)

MARIDEUSA DA SILVA MASSANEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA (RÉU)

 

Vistos etc. 1. Considerando que o direito acompanha a evolução da 

sociedade, sendo certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no 

ramo da informática, devem ser prestigiados na medida em que 

proporcionam a efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da 
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própria prestação jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização 

que o Sistema INFOSEG possibilita, em função de permitir a busca de 

endereços com grande agilidade, consagrando os princípios da economia 

e celeridade processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do 

Código de Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os 

sujeitos processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito 

de busca de endereços via sistema INFOSEG. 2. Segue anexa à presente 

decisão o resultado da consulta do endereço da parte requerida. 3. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que 

de direito. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001162-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA SILVA DAS NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando-lhes a formalização de acordo 

que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com supedâneo nos 

parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do art. 139, ambos do 

CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do -CNJ, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de Sessão de 

Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador Sr. Sebastião 

José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal solenidade e 

consequente intimação das partes e dos procuradores jurídicos 

respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o necessário. 

3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos para a 

Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em escaninho 

próprio aguardando a realização da Sessão de Conciliação/Mediação, 

conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, venham-me os 

conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004152-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DIAS DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CUNHA LEMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILVEIRA OAB - GO35013 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando-lhes a formalização de acordo 

que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com supedâneo nos 

parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do art. 139, ambos do 

CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do -CNJ, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de Sessão de 

Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador Sr. Sebastião 

José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal solenidade e 

consequente intimação das partes e dos procuradores jurídicos 

respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o necessário. 

3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos para a 

Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em escaninho 

próprio aguardando a realização da Sessão de Conciliação/Mediação, 

conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, venham-me os 

conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de maio de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723436 Nr: 4428-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:MT/4678

 Do procurador da parte devedora para efetuar o pagamento do débito 

referente aos alimentos em atraso, cujo cálculo foi atualizado às fls. 

193/194, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de lhe ser 

decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814134 Nr: 927-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMM, JKMPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora Dra. LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA 

WILLON, de que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se 

manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819867 Nr: 2864-63.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FIDELINO RODRIGUES FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora Dra. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA, de que 

decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715142 Nr: 10396-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora Dra. POLLYANA DE PAULA E SILVA 

FELDMANN, de que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que 

se manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009779-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENISVANDER DE JESUS CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY FREITAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009779-77.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista 

que apenas foi juntado à inicial o termo da audiência de conciliação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos a sentença que o homologou (título executivo judicial 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, 19 de junho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002113-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MARIA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002113-88.2015.811.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista a 

informação de que existem outros autos que tratam do mesmo objeto 

deste feito, conforme constou em audiência de conciliação (ID: 13401502), 

intime-se a parte requerida para que apresente contestação, no prazo 

legal, carreando provas da referida afirmação, eis que a procura junto ao 

sistema PJe não apresentou resultados. 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 Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006438-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR GUIMARAES REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GUIMARAES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006438-43.2007.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos à parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de 

junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004083-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE JESUS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY RITIELLY SOARES DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004083-26.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que na forma em que a ação foi 

proposta constam como parte requerida dois menores, os quais, por sua 

vez, não possuem legitimidade ad causam para serem partes em ação de 

regulamentação de visita, devendo a parte autora regularizar o polo 

passivo da demanda. 2. Deverá, ainda, a parte autora, carrear aos autos 

cópia legível do documento constante no feito ID: 13515519. 3. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, atendendo as disposições contidas no art. 321, do Estatuto 

Processual Civil, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo 

único e 330, inciso II, ambos do CPC). 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001949-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLINA ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jair Andrade da Silva (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001949-94.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a 

manifestação de ID: 13389772, abra-se vista dos autos à parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo legal. 2. Após, abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, no 

prazo legal. 3. Empós, conclusos. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004005-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIVINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LIVERCON RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GLORIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

SALVADOR ELARIO PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004005-66.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista 

não se tratar de procedimento autônomo, processe-se a SOBREPARTILHA 

nestes autos (art. 670, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil), 

observando-se o rito do art. 659 e seguintes, do Código de Processo Civil. 

2. Assim, nomeio inventariante a requerente, que deverá ser intimada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de 

compromisso. 3. Oficie-se à instituição financeira declinada na inicial para 

que informe ao juízo quanto à existência de numerário em conta bancária 

em favor do de cujus. 4. Com a resposta do ofício, intime-se a 

inventariante para providenciar a juntada do plano de partilha dos bens 

inventariados, no prazo legal. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007809-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES SOBRINHO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007809-42.2017.811.0003 Vistos etc. 1. JOSE MARQUES 

SOBRINHO FILHO (qualificado nos autos) postula a este juízo a concessão 

de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores deixados junto à 

Caixa Econômica Federal, a título de FGTS, existentes em favor de Maria 

Jose Marques, sua genitora, falecida. 2. A inicial foi instruída com os 

documentos necessários à propositura da demanda, procuração, 

documentos pessoais da parte interessada, certidão de óbito, bem como 

declarações de testemunhas corroborando todo o alegado na exordial. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 
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DECIDO. 4. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de 

fato, a pretensão da requerente merece prosperar, uma vez que é o único 

herdeiro necessário da pessoa falecida, o que evidencia seu interesse e 

legitimidade para postular o presente alvará. 5. Quanto à possibilidade da 

concessão do pretendido alvará, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO 

EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA 

DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE 

ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – 

grifamos) 6. No que tange ao levantamento de valor residual existente em 

favor do falecido anoto o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO EXISTENTE JUNTO AO INSS. 

CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. Não havendo dependente 

habilitado a receber o pensionamento por morte, o levantamento do 

resíduo existente junto ao INSS deve ser deferido, mormente quando há 

concordância dos demais herdeiros, maiores e capazes, e o inventário já 

está sendo realizado na via extrajudicial. Deram provimento ao recurso 

para julgar procedente o pedido de alvará. (TJ-RS - AC: 70055274674 RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 26/09/2013, Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2013 – 

grifamos) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor da parte requerente (qualificada nos autos), 

autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer valor 

existente junto à Instituição Financeira Itaú-Unibanco, a título de valores em 

conta corrente ou poupança, existente em favor de Maria Jose Marques, 

falecida (qualificada nos autos). 9. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação em 

custas, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Sem 

condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 

12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002950-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

ADAIS MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

PATRICIA MARIA DE FIGUEIREDO MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

MARIA SANTINA MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

JANAINA MEDEIROS (REQUERENTE)

SAMUEL MULLER BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON PEREIRA BRANDAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002950-46.2018.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, DEFIRO a conversão do presente feito de 

INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO (ID 13323852). Procedam-se 

as devidas retificações no sistema. Outrossim, intime-se a inventariante 

para que compareça em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de firmar 

o termo de cessão de meação, conforme declinado no decisum inaugural 

(ID 12936677). Após, a inventariante deverá apresentar, no prazo de 15 

(quinze) dias, o plano final de partilha, contemplando a quota-parte 

atribuída à cada herdeiro em relação aos bens, constando-se as 

respectivas matrículas, conforme disposto no art. 648, I, e 653, do CPC. 

Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002457-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PAZ DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELINO DE LIMA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002457-06.2017.8.11.0003 Vistos etc., Reitere-se a intimação da 

parte requerida, via Defensoria Pública, a fim de que se manifeste acerca 

do auto de avaliação acostado no ID 12836156, bem como em relação as 

ponderações tecidas pelo autor no ID 13392966, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em sendo manifestado interesse na composição por parte do 

demando, designe-se data para realização da solenidade, conforme pauta 

da senhora conciliadora judicial vinculada a esta vara. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. O. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000770-28.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Embargos de 

Declaração interpostos pelo requerente H. F. D. O. G., devidamente 

representado por sua genitora, Sra C. F. de O., hostilizando a sentença 

prolatada no ID 12878868, visando a modificação do julgado, no que 

concerne à distribuição do ônus sucumbencial. O embargante alega que a 

referida decisão encontra-se eivada de vício consistente em omissão, 

contradição e obscuridade, eis que genérica a fundamentação que 

restringiu a condenação autoral aos honorários sucumbenciais, 

requerendo, eventualmente, a condenação do embargado aos ônus ora 

impugnados. Certificou-se a tempestividade dos embargos no ID 

13077700. Brevemente relatados. Decido. Por presentes os seus 

pressupostos, conheço dos embargos declaratórios. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 360 de 503



amplo. ‘In casu’, verifico não assistir razão o embargante, sobretudo 

porque o decisum ora hostilizado não apresenta obscuridade, omissão, e 

tampouco é contraditório, como aduzido. A decisão fundamenta-se no 

entendimento desta magistrada, em consonância com os recentes 

posicionamentos jurisprudenciais dos quais comungo, razão pela qual os 

presentes embargos merecem total rejeição porquanto não vislumbro a 

existência dos vícios alegados, devendo a parte manejar o recurso 

apropriado para rever a decisão proferida, ante a ausência dos requisitos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o meio 

utilizado não se presta a mudança da decisão, sob pena de denotar-se o 

seu caráter protelatório, com incidência da norma aposta no art. 1.026, § 

2º do CPC. A propósito: “Os embargos prestam-se a esclarecer, se 

existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que 

se adeque a decisão ao entendimento do embargante’ (STF, 1ª T., 

EdclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 

23.9.1991, p. 13067). “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser 

suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, 

rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente 

incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do 

julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do 

decisum quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico 

não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o 

que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de 

matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado” (STJ, 

Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU 31.8.1992, p. 13632). 

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter 

infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, 

excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta 

nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não 

justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa 

modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de 

questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a 

desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 

158/689, 158/993, 159/638). Com efeito, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar a decisão lançada e, assim, viabilizar o 

reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a 

estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Não obstante, a par da 

incompreensão da r. parte no tocante ao entendimento deste juízo quanto 

a distribuição do ônus sucumbencial, infere-se dos autos que a sentença 

vergastada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, fixando a 

verba alimentar em 31,44% (trinta e um vírgula quarenta e quatro por 

cento) do salário mínimo mensal, ao passo que o requerente postulou na 

inaugural pela estipulação definitiva dos mesmos em 1/3 (um terço) dos 

rendimentos líquidos do alimentante ou em patamar não inferior a um 

salário mínimo mensal. De outro lado, o requerido postulou pela fixação 

dos alimentos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo. Doravante, o 

Juízo entendeu pela sucumbência mínima da parte demandada, em razão 

das proporções solicitadas pelas partes a título de alimentos, conforme 

explanação supra, fundamentando-se na regra processual prevista nos 

arts. 85 e 86, parágrafo único, do CPC, cuja previsão disciplina justamente 

a condenação integral da parte predominantemente sucumbente, conforme 

se verifica in casu. Destarte, malgrado as ponderações derradeiramente 

tecidas, tenho que não assiste razão ao embargante, porquanto os 

valores solicitados pelo autor ficaram muito além dos acolhidos, 

preponderando-se o declínio da r. parte, enquanto o requerido se 

aproximou do quantum disciplinado. Não há que se falar, portanto, em 

reforma da sentença, tampouco em efeitos infringentes dos presentes 

embargos. Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos de 

Declaração (ID 13037601), porém, julgo-o IMPROCEDENTE, mantendo 

inalterada a decisão hostilizada (ID 12878868). Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 09 de maio de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000851-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCA DE CARVALHO SANT ANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANTÁNNA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000851-74.2016.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de ‘ação de 

inventário negativo’ ajuizada por JUCA DE CARVALHO SANT’ANNA em 

razão do falecimento de seu genitor EDSON SANTA’NNA JUNIOR, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Admitida a ação, nomeou-se 

inventariante e determinou-se a apresentação de documentos 

imprescindíveis para o deslinde do feito, no prazo legal. Todavia a 

requerente quedou-se inerte, motivando sua intimação pessoal para 

providenciar o quanto necessário para o regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, contudo, permaneceu sem promover qualquer 

movimentação à demanda. Relatei o essencial. DECIDO. Com efeito, 

malgrado a inexistência de previsão legal acerca do inventário negativo, o 

mesmo é admitido pela doutrina e jurisprudência. Deveras, em certos 

casos, ressai imprescindível a declaração da inexistência de bens, 

notadamente nas hipóteses em que a regularização da condição de 

representante do espólio, como inventariante, é condição prosseguir ou 

postular em juízo direitos que afirme ser do Espólio. No escólio de Hamilton 

de Moraes Barros, “Pode acontecer que um morto não deixe bens e que 

seu cônjuge ou os seus herdeiros tenham necessidade da certeza jurídica 

desse fato. O meio jurídico de positivar isso é recorrer o interessado ao 

inventário negativo. Muito embora o Código não o discipline, o inventário 

negativo é, às vezes, uma necessidade do cônjuge sobrevivo ou dos 

herdeiros. Por isso, os juízes e a praxe o admitem como o modo judicial de 

provar-se, para determinado fim, a inexistência de bens.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, vol. IX, 3.ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1992, 

pp. 102/103). Contudo ao intentar a presente o requerente deixou de 

conferir regular andamento ao feito quando devidamente intimado para 

tanto. Assim, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil, é possível 

determinar-se a extinção da ação de inventário negativo por abandono da 

causa, quando verificado o desinteresse da parte interessada em 

promover necessário ao regular andamento do feito. Sobre o tema 

Humberto Theodoro Júnior leciona que: “A inércia das partes diante dos 

deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz 

presumir desistência da pretensão à tutela jurisprudencial. Equivale ao 

desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do 

direito de ação. Presume-se, legalmente, essa desistência, quando ambas 

as partes se desinteressam e, por negligência, deixam o processo 

paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promove atos ou 

diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias” 

(Curso de Processo Civil, vol. I, 20ª ed., ed. Forense, p. 310). A propósito, 

esse é o entendimento dos tribunais: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 

INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DO CHAMADO 

JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV, DO 

CPC. REQUISITO DO § 1º PREENCHIDO. ABANDONO CARACTERIZADO. 1. 

Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação pessoal e de seu 

patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do processo é medida 

que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” 

(TJ-DF - APC: 20030310221869 DF 0015698-66.2003.8.07.0003, Relator: 

HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 18/03/2015, 6ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/03/2015 . Pág.: 

270) Destarte, sendo a parte autora a única interessada na ação de 

inventário, a sua desídia em promover o necessário ao regular andamento 

do feito, conforme demonstrado é causa de extinção do processo. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III do CPC. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários 

ante a sua inaplicabilidade na espécie. Com o trânsito em julgado, 

procedam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000421-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. F. (AUTOR)

J. S. F. (AUTOR)

A. M. D. C. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)
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Outros Interessados:

C. G. D. S. (TESTEMUNHA)

S. R. M. (TESTEMUNHA)

J. C. G. (TESTEMUNHA)

J. M. D. S. (TESTEMUNHA)

Z. M. D. S. (TESTEMUNHA)

 

Termo de Audiência Anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000421-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. F. (AUTOR)

J. S. F. (AUTOR)

A. M. D. C. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

C. G. D. S. (TESTEMUNHA)

S. R. M. (TESTEMUNHA)

J. C. G. (TESTEMUNHA)

J. M. D. S. (TESTEMUNHA)

Z. M. D. S. (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA ABRIR VISTAS A DEFENSORIA, VISANDO 

APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000865-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JASON JAY HETHERINGTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE SANTOS DA COSTA HETHERINGTON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE GUARDA PROCESSO: 

1000865-87.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JASON JAY HETHERINGTO 

ADVOGADO: SILVIO HENRIQUE CORREA REQUERIDO: LUCAS HENRIQUE 

SANTOS DA COSTA HETHERINGTON PRESENTES ADVOGADO: SILVIO 

HENRIQUE CORREA CONCILIADORA JUDICIAL: ADRIELY APARECIDA 

CEZARETO Aos 20 dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às 

16h45min, 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 da parte requerida. Aberta a 

audiência, restou PREJUDICADA, ante a ausência da parte requerida, 

sendo que, esta não foi devidamente citada/intimada, uma vez que o 

número do imóvel não foi localizado, conforme certidão registrada no ID 

13758440. Com a palavra, o patrono da parte autora consignou: “MMª 

Juíza, diante da certidão posta pelo digno Oficial de Justiça, a parte autora 

se compromete a manifestar-se e a confirmar o endereço de domicílio da 

parte requerida; a informação lançada em exordial foi subtraída de 

processos executivos promovidos pela parte adversa, portanto houve 

esmero pela parte manifestante em declinar o correto endereço; ainda, 

utilizando-se da prorrogativa em norma processual, o suplicante não 

possui interesse na conciliatória por decorrência; após a informação a ser 

prestada de novo endereço ou manutenção deste, requer que sejam 

anotados os atos processuais ulteriores ao ato conciliatório. Diante disso, 

requer prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Nesses termos, pede 

deferimento”. Desta feita, abre-se vista dos autos para manifestação da 

parte autora. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

t e r m o ,  q u e  v a i  a s s i n a d o  p e l o s  p r e s e n t e s . 

________________________________________ 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 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADO: SILVIO HENRIQUE CORREA

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000896-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MOURA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINHO NEVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000896-10.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO DE DIVÓRCIO’ 

proposta por ELZA MOURA ALVES DO NASCIMENTO, em desfavor de 

ALBERTINHO NEVES DO NASCIMENTO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a 

exordial, designou-se audiência de conciliação, a qual restou exitosa, 

conforme termo constante do ID nº. 13147077, tendo as partes acordado 

quanto à dissolução do vínculo matrimonial, tendo os mesmos dispensado 

de forma recíproca o arbitramento de pensão alimentícia. Relatei o 

essencial. Decido. O acordo está encartado aos autos, constando-se o 

teor de suas avenças. Com efeito, de acordo com o teor do artigo 226, § 

6º, da CRFB/88, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 

66, de 2010, “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, de 

modo que não há mais a obrigatoriedade do transcurso do prazo de 02 

(dois) anos de separação de fato para a decretação do divórcio direto do 

casal. Por outro lado, evidencia-se que as partes se compuseram 

amigavelmente. Assim, o pedido de homologação do quanto ajustado 

merece acolhida. Posto isso, com fundamento no artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo tal qual entabulado entre 

as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal ELZA MOURA ALVES DO 

NASCIMENTO e ALBERTINHO NEVES DO NASCIMENTO, declarando 

dissolvido o vínculo matrimonial havido entre eles, nos exatos termos dos 

artigos 1.571, IV, c/c artigo 1.580, § 2º do Código Civil e art. 24, caput, da 

Lei n.º 6.515/77. A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, 

qual seja ELZA MOURA ALVES. 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. Sem custas ante a gratuidade da 

Justiça, que ora defiro também em favor do demandado. Sem honorários 

eis que o caráter consensual faz presumir a existência de ajuste particular 

sobre r. verba. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. Publique-se. Int imem-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis/MT, 11 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000912-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONIVALDO ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000912-61.2018.8.11.0003 Vistos etc., BIANCA MARIA ROSA 

ingressou com a presente AÇÃO DE ALIMENTOS em face de ONIVALDO 

ROSA, ambos devidamente qualificados nos autos. Determinada a emenda 

da petição inicial para adequar o valor da causa, a autora quedou-se 

inerte. Fundamento. Decido. Cuida-se de ação de alimentos proposta por 

BIANCA MARIA ROSA em desfavor de ONIVALDO ROSA. Contudo, a 

requerente deixou de proceder às regularizações necessárias, conforme 

determinado na deliberação constante do ID nº. 11767307. Deste modo, a 

petição inicial merece ser indeferida, diante da inércia da requerente, que 

não atendeu à determinação de emenda da petição inicial, na forma do 

parágrafo único, do art. 321 do NCPC. A propósito: “Corretíssimo o 

despacho do Juiz que determina ao autor emendar a inicial e assim 

viabilizar o exame da causa, muito mais quando restou explicitado o 

defeito tido e havido por comprometedor. O desatendimento ao comando 

judicial enseja a extinção do processo.” (Ac. un. da 1a. T. do TJDF na Ap. 

38.469, rel. Des. Eduardo de Moraes). Ademais, “Na hipótese de extinção 
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do processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 267, I – 

indeferimento da petição inicial – não se exige a intimação pessoal da 

parte na forma preconizada no § 1º do referido preceito legal (STJ – 6ª T., 

REsp 200.087-RJ, rel. Min. Vicente Leal, j. em 17.8.00, conheceram do 

recurso, v.u., DJU 9.10.00, p. 207). No mesmo sentido: STJ-1ª T., AI 

519.807-AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04, p. 218)” (in, Theotônio Negrão e 

José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual 

civil em vigor. 40ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 393). Dessa maneira, não 

tendo a Requerente cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Posto 

isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no parágrafo único do artigo 321, 

do novel Código de Processo Civil e via de consequência, DECLARO 

EXTINTA a presente “Ação de Alimentos”, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Isento de 

custas em face da gratuidade da Justiça, que ora defiro. Sem honorários 

advocatícios, eis que sequer foi formada a angularização processual. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Dê-se ciência ao Parquet. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 11 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1004075-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI RIBEIRO BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANINE DA SILVA SUPPTITZ (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

DANILO MEIRA CRISTOFARO OAB - MS9063 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004075-83.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de Habilitação de 

Crédito ajuizada por Wanderlei Ribeiro Benevides em desfavor do Espólio 

de Carlos Henrique Borges, devidamente representado pela inventariante 

Janine da Silva Supptitz, todos bem qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. Em sede de audiência de conciliação 

designada por este juízo as partes entabularam acordo no que pertine ao 

débito vindicado na exordial, tendo os interessados postulado pela 

homologação do ajuste e suspensão do feito até a efetiva quitação do 

débito (ID 11711745). É o relatório. Decido. O acordo está encartado aos 

autos (ID 11711745), constando-se o teor de suas avenças. Doravante, 

analisando o ajuste entabulado entre as partes, vislumbro que os 

requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA E EFICÁCIA dos NEGÓCIOS 

JURÍDICOS encontram-se presentes no r. ACORDO firmado 

oportunamente, portanto sua homologação é medida que de rigor se 

impõe. Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o 

acordo tal qual o entabulado e, declaro, por consequência extinto o 

presente feito. Destarte, necessário consignar a impossibilidade de 

suspensão processual do presente feito até o cumprimento da obrigação 

pactuada, eis que tal convenção somente é admitida em sede de 

cumprimento de sentença (art. 922, CPC), o que não é o caso dos autos. 

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça, que ora defiro em 

favor da parte requerida. Transitada em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 15 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010020-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES CASEIRO (AUTOR)

JAIRO RODRIGUES CASEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RODRIGUES CASEIRO (RÉU)

JAIRO RODRIGUES CASEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010020-51.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de ALVARÁ 

JUDICIAL vindicado por JAIR RODRIGUES CASEIRO e JAIRO RODRIGUES 

CASEIRO visando o levantamento de eventual valores existentes em nome 

da de cujus, MARIA RODRIGUES CASEIRO, da qual são herdeiros, junto ao 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Realizada 

pesquisa perante o sistema BacenJud verificou-se a disponibilidade da 

quantia de R$ 113,304,92 (cento e treze mil e trezentos e quatro reais e 

noventa e dois centavos) em favor da falecida perante a Caixa Econômica 

Federal. Diante disso, oportunizou-se a manifestação da parte autora para 

requerer o que entendesse de direito, bem como para esclarecer acerca 

da existência de inventário em trâmite. Mais adiante, sobreveio pedido para 

o imediato levantamento da quantia referida mediante alvará judicial. 

Relatei. Decido. Com efeito, no tocante à possibilidade da concessão do 

pretendido alvará sem a propositura do inventário, confira-se: “PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO 

EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA 

DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE 

ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – grifo 

nosso) Deveras, conforme exposto acima, malgrado a possibilidade de 

manejo de pedido de alvará judicial independentemente da propositura de 

ação de inventário, ressai que o quantum existente em favor da falecida é 

de R$ 113.304,92 (cento e treze mil e trezentos e quatro reais e noventa e 

dois centavos). Nesse ponto, é sabido que a Lei Estadual n.º 7.580/02, 

que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, 

de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, assevera em seu art. 6º, I, a, que 

fica isenta do referido imposto a transmissão causa mortis de patrimônio 

cujo valor total do espólio não ultrapassar a 500 (quinhentas) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT. Assim, conforme 

Portaria nº 242/2015/SEFAZ, nota-se que a UPFMT, hodiernamente, 

corresponde ao valor de R$ 130,86 (cento e trinta reais e oitenta e seis 

centavos), ou seja, o valor máximo a ser isento do ITCMD é de R$ 

65.430,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais). Assim sendo, 

considerando que o pedido formulado pela parte autora no caso em 

apreço retrata valor superior ao máximo previsto como hipótese de 

isenção de incidência de ITCD neste Estado, resta inviável deferir o 

levantamento do numerário, sem o manejo da ação de inventário, sob pena 

de afronta aos interesses fiscais e ao devido processo legal, bem como 

sob pena de se garantir à parte uma situação de enriquecimento ilícito. 

Ademais, conquanto a parte autora tenha noticiado de forma genérica 

estar ‘arcando com as despesas do inventário’ (sic), não se dignou em 

comprovar a efetiva existência de processo de inventário em tramitação. 

Posto isso, indefiro o pedido inicial, ex vi do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte, caso queira, se valer da abertura do 

processo de inventário/arrolamento. Sem condenação em custas 

processuais ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários advocatícios, 

eis que incabíveis à espécie. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de maio de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009818-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. J. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009818-74.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de divórcio 

c/c regulamentação de guarda e partilha de bens proposta por Marcio 

Rezende de Souza em face de Nilda Maria de Jesus Rezende, ambos bem 

qualificados nos autos. Depois do recebimento da ação, com a designação 

de audiência de conciliação, a parte Autora pugnou pela extinção do 

processo. É o relatório. Decido. A desistência da ação é perfeitamente 

possível, registrando-se que à parte autora compete analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do direito que 

lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação instrumental, inexistindo in casu nada que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, 

ambos do NCPC). Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça. 

Ciência ao M.P. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. 

Rondonópolis-MT, 25 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002096-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIALVA DA CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINETO SEVERIANO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002096-23.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Antecipada’ ajuizada por M. da C. de A., 

em desfavor de M. S. de A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Relata a autora que o interditando é seu filho, sendo que o mesmo 

encontra-se impossibilitado para o exercício de atividades de seu 

cotidiano, em razão de ser portador de esquizofrenia e retardo mental 

moderado, mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil, razão pela 

qual necessita ter regularizada sua representação legal com a nomeação 

de curador. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Pela decisão 

registrada no ID nº. 1846312, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora ao interditando, a Senhora M. da C. de A. Em sede de audiência 

de entrevista designada por este juízo, procedeu-se à oitiva do 

interditando, nomeou-se curador especial ao mesmo, caso não fosse 

ofertada defesa, bem como deferiu-se a produção de prova pericial (IDs 

nº. 3030808 e 3030819). Manifestação do curador especial nomeado no ID 

nº 6732708 e da autora no ID nº. 8006136. O laudo pericial aportou aos 

autos no ID nº. 12998115, manifestando na sequência o curador (ID 

13304660) e a autora (ID 13297330). Estudos social e psicológico 

acostados nos IDs nº 7975341 e 8053577. Instado a manifestar-se, o 

douto representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do 

pedido inicial, nomeando-se curadora ao requerido (ID nº. 13359015). Feito 

concluso. É a síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu 

intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, 

para ser considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - 

dotada de plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de 

adoção de institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão 

apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida 

civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova pericial carreada 

aos autos revela que o interditando não tem condições de gerir seus 

próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos termos da 

curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos 

aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, o laudo pericial 

constante do ID nº. 12998115 evidencia que, o interditando possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapto para decidir sobre 

atos da vida civil. A situação de seu quadro de saúde também foi 

constatada por ocasião da audiência de entrevista, bem como dos 

estudos social e psicológico inclusos nos IDs nº 7975341 e 8053577. Isso 

não implicará, por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só 

porque não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas 

porque, quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de expressão 

da vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal 

situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter M. S. de A. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais 

e previdenciários, a ser exercida por M. da C. de A., a quem competirá 

prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertido de 

que necessitará de prévia autorização judicial para que contraia 

obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a prática de 

atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de 

administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

§3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 364 de 503



sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 06 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002096-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIALVA DA CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINETO SEVERIANO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002096-23.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Antecipada’ ajuizada por M. da C. de A., 

em desfavor de M. S. de A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Relata a autora que o interditando é seu filho, sendo que o mesmo 

encontra-se impossibilitado para o exercício de atividades de seu 

cotidiano, em razão de ser portador de esquizofrenia e retardo mental 

moderado, mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil, razão pela 

qual necessita ter regularizada sua representação legal com a nomeação 

de curador. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Pela decisão 

registrada no ID nº. 1846312, foi deferida a curatela provisória, nomeando 

Curadora ao interditando, a Senhora M. da C. de A. Em sede de audiência 

de entrevista designada por este juízo, procedeu-se à oitiva do 

interditando, nomeou-se curador especial ao mesmo, caso não fosse 

ofertada defesa, bem como deferiu-se a produção de prova pericial (IDs 

nº. 3030808 e 3030819). Manifestação do curador especial nomeado no ID 

nº 6732708 e da autora no ID nº. 8006136. O laudo pericial aportou aos 

autos no ID nº. 12998115, manifestando na sequência o curador (ID 

13304660) e a autora (ID 13297330). Estudos social e psicológico 

acostados nos IDs nº 7975341 e 8053577. Instado a manifestar-se, o 

douto representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do 

pedido inicial, nomeando-se curadora ao requerido (ID nº. 13359015). Feito 

concluso. É a síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu 

intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, 

para ser considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - 

dotada de plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de 

adoção de institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão 

apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida 

civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova pericial carreada 

aos autos revela que o interditando não tem condições de gerir seus 

próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos termos da 

curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos 

aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, o laudo pericial 

constante do ID nº. 12998115 evidencia que, o interditando possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapto para decidir sobre 

atos da vida civil. A situação de seu quadro de saúde também foi 

constatada por ocasião da audiência de entrevista, bem como dos 

estudos social e psicológico inclusos nos IDs nº 7975341 e 8053577. Isso 

não implicará, por outro lado, declaração de incapacidade civil, não só 

porque não mais remanescem tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas 

porque, quanto à incapacidade relativa por impossibilidade de expressão 

da vontade (art. 4º, III), não há nos autos elemento que demonstre tal 

situação. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter M. S. de A. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais 

e previdenciários, a ser exercida por M. da C. de A., a quem competirá 

prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertido de 

que necessitará de prévia autorização judicial para que contraia 

obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a prática de 

atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de 

administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

§3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-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: 1002056-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. N. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002056-41.2016.8.11.0003 Vistos etc., E. G. ingressou com a presente 

‘Ação de Revisão de Pensão Alimentícia com Pedido de Antecipação de 

Tutela’ em face de K. T. de S., devidamente representado por sua genitora, 

Sra. I. C. N. T., todos bem qualificados nos autos. Narra o autor que a 

verba alimentar foi fixada perante a Primeira Vara de Família e Sucessões 
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desta Comarca, no patamar equivalente a 46,78% (quarenta e seis vírgula 

setenta e oito por cento) do salário mínimo mensal em favor do menor, 

contudo, afirma que sua condição financeira restou alterada, tendo em 

vista que contraiu novo relacionamento, advindo o nascimento de uma filha 

atualmente menor e uma enteada, bem como em razão de estar 

desempregado e cursando faculdade em instituição de ensino privado. Ao 

final o autor pugna pela minoração dos alimentos em 10% (dez por cento) 

do salário mínimo mensal. Juntou documentos. Recebida a exordial, a 

liminar pleiteada restou parcialmente deferida, reduzindo-se o quantum 

alimentar para 25% do salário mínimo mensal (ID 3709795). O requerido foi 

devidamente citado na pessoa de sua representante legal, aportando-se, 

em seguida, contestação (ID 4929018). O demandado se insurgiu quanto 

aos fatos alegados na inicial, aduzindo que não restou suficientemente 

demonstrada a impossibilidade no pagamento da verba anteriormente 

fixada, requerendo a manutenção dos alimentos na importância de 46,78% 

do salário mínimo mensal. Tentada a composição das partes em sede de 

audiência de conciliação, as mesmas não se dispuseram a compor um 

acordo (ID 4790986). Réplica autoral apresentada no ID 5578815, 

requerendo o julgamento antecipado do feito. Instada a especificar as 

provas que porventura pretenderia produzir (ID 9114170), o requerido 

postulou pela juntada integral da CTPS do autor e, após, o julgamento do 

feito, com a manutenção do quantum inicialmente fixado (ID 9479741). 

Doravante, determinou-se o oficiamento ao Mininstério do Trabalho e 

Emprego (ID 10258505), cujas informações aportaram no ID 10904511. 

Após, o autor reiterou os termos da inicial (ID 11398992), ao passo que o 

requerido pugnou pelo desconto dos alimentos em folha de pagamento do 

requerente e a improcedência do pedido inicial (ID 11449194). O Ministério 

Público pugnou pela improcedência do pedido autoral, haja vista a 

existência de vínculo empregatício vigente, percebendo salário razoável à 

manutenção do encargo alimentar anteriormente assumido (ID 11883452). 

É o relatório. Decido. Prima facie, entendo desnecessária a produção de 

maiores provas acerca do pedido, estando o feito devidamente instruído, 

motivo por que passo a julgá-lo antecipadamente em atenção ao disposto 

no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ‘Ação de Revisão 

de Pensão Alimentícia com Pedido de Antecipação de Tutela’, objetivando 

que a verba alimentar anteriormente homologada em sede de acordo 

judicial (ID 1654809) seja minorada para 10% (dez por cento) do salário 

mínimo. É sabido que todo e qualquer pedido revisional deve ter suporte no 

artigo 1.699 do Código Civil, que exige, para a alteração dos alimentos 

fixados, mudança de fortuna de quem presta os alimentos ou de quem os 

recebe, in verbis: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 

situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo”. No caso presente, o autor afirmou 

que teve sua capacidade financeira minorada em face do superveniente 

desemprego, somado ao fato de que constituiu nova família, advindo desta 

o nascimento de uma filha menor e uma enteada, além de suportar o 

pagamento de seu curso superior e de outras despesas corriqueiras. Para 

provar o alegado, o autor juntou aos autos sua CTPS com registro de 

dispensa; certidão de nascimento da menor M. C. S. G., nascida em 

15/05/2016; contrato de união estável firmado com M. P. S.; certidão de 

nascimento da enteada E. R. S. B.; boleto bancário da instituição de ensino 

Anhanguera e boleto referente a Caixa Econômica Federal em nome de 

sua então companheira. Embora tenha o autor alegado mudança em sua 

condição financeira e gastos com sua atual família (filha menor, enteada e 

companheira), impõe-se pontuar que o novo relacionamento do alimentante 

não extingue ou altera automaticamente a obrigação alimentar, tampouco 

impõe o dever de sustento do ora requerente em favor da prole exclusiva 

de sua consorte, já que não ostenta vínculo paterno-filial com a r. criança. 

Outrossim, as despesas alusivas a atual faculdade do autor e 

financiamento imobiliário, conforme deduzidos na inicial, foram contraídas 

após a fixação consensual do encargo ora discutido, isto é, o requerente 

era sabedor de suas obrigações primárias com o filho K. T. de S., 

sobrevindo as atuais despesas em período posterior e adquiridas por livre 

e espontânea vontade do mesmo. No tocante ao desemprego do autor, 

vislumbra-se que a situação inicial que culminou no deferimento parcial da 

tutela de urgência restou alterado no decorrer do feito, diante da 

informação prestada pelo Ministério Trabalho e Emprego (ID 10904511), de 

que o mesmo possui vínculo em aberto com a empresa ‘Rumo Malha Norte 

S.A.’, iniciado em 10/01/2017. Destarte, malgrado o autor tenha 

experimentado o desemprego, tal situação não mais perdura, aplicando-se 

as demandas revisionais a cláusula ‘rebus sic stantibus’, consagrada no 

art. 1.699, do Código Civil e no art. 15 da Lei 5.478/68, sendo de 

prevalecer a atual condição financeira do alimentante e não a que 

vigorava quando do ingresso da demanda. Demais disso, os holerites 

apresentados aos autos demonstram que o autor auferiu em janeiro de 

2018 a importância líquida de R$ 3.377,92 (três mil trezentos e setenta e 

sete reais e noventa e dois centavos), renda esta suficiente para arcar 

com os alimentos originariamente fixados, na importância de 46,78% 

(quarenta e seis vírgula setenta e oito por cento) do salário mínimo mensal 

em favor do filho menor, levando-se em consideração a situação fática 

apresentada. Com efeito, é necessário frisar que a alegação tecida pelo 

autor não bastaria, por si só, para autorizar a pretendida minoração da 

pensão no patamar postulado, porquanto é imprescindível a demonstração 

da alteração da necessidade dos filhos em receber a pensão ajustada. 

Nesse ínterim, este aspecto não foi demonstrado cabalmente pelo autor 

eis que não carreou prova eficaz no que se refere à total alteração da 

necessidade financeira do requerido desde o ajuste entabulado em ação 

diversa, motivo pelo qual não há razão para se alterar a pensão alimentícia 

no patamar postulado inicialmente. Há que ponderar, inclusive, que as 

alterações na condição econômica do autor foram adquiridas em momento 

posterior ao estabelecimento voluntário da obrigação no patamar de 

46,78% (quarenta e seis vírgula setenta e oito por cento) do salário mínimo 

mensal em favor do demandado, de modo que aparentemente 

considerava-se apto a manter as obrigações assumidas, sobretudo 

levando-se em consideração o atual rendimento percebido pelo 

alimentante. Nesse jaez tenho que ao requerente incube o ônus de 

comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme inteligência do art. 

373, I do CPC. Nesse sentido, segundo a regra geral a prova incumbe a 

quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. A parte 

requerente precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele 

descrito na inicial como ensejador de seu direito, e a parte requerida 

precisa comprovar a existência de fato impeditivo modificativo ou extintivo 

do direito da parte autora. Acerca da questão do ônus da prova, leciona 

Nelson Nery Junior: “A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, 

fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao 

descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a 

parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A 

produção probatória, no tempo, e na forma prescrita em lei, é ônus da 

condição da parte.” (Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil 

Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 723). Ademais, o processo 

moderno busca solucionar os litígios à luz da verdade real e é, na prova 

dos autos, que o juiz busca localizar essa verdade, no entanto, o Juiz não 

pode eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o processo e 

de sonegar a Justiça postulada pelas partes. À parte requerente foram 

dadas todas as oportunidades legais para provar o alegado, não obtendo 

sucesso. Ao Juiz para garantia das próprias partes, só é lícito julgar 

segundo o alegado e provado nos autos. O que não se encontra no 

processo para o julgador não existe. Assim, afiguram-se ausentes os 

requisitos legais à concessão da pretensão autoral, qual seja, a alteração 

no binômio necessidade-possibilidade, eis que as questões levantadas na 

inicial eram previamente conhecidas pelo requerente quando da fixação da 

atual verba alimentar e o pretenso nascimento de sua prole não conduz 

automaticamente ao acatamento do pedido nos moldes requeridos, além de 

restar descaracterizado no curso da lide o desemprego alegado, 

auferindo renda suficiente e razoável a manutenção do encargo outrora 

assumido. Com efeito, a realidade fática que se apresenta autoriza a 

manutenção da sentença objeto de irresignação pelo genitor. A propósito: 

“CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. 

REVISÃO. CLÁUSULA REBUSSIC STANTIBUS. ART. 1.699, CC. 

PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA PENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 

ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença 

que, em sede de ação revisional de alimentos, julgou improcedente o 

pedido de redução da pensão alimentícia prestada à parte requerida de 

39% para 16,5% do salário mínimo. 2.Os alimentos se sujeitam à cláusula 

rebus sic stantibus, podendo ser alterados na hipótese de modificação 

nas condições econômicas de quem os presta ou de quem os recebe, nos 

termos do art. 1.699, CC: Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na 

situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo. 2.1. No caso, o autor não logrou 

comprovar as circunstâncias fáticas que alega terem ensejado a redução 

da sua capacidade econômica em comparação àquela que possuía 
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quando da fixação da pensão alimentar, razão por que incabível a sua 

redução. 3. Apelação improvida.” (TJDF - Acórdão n.1099116, 

20170310062874APC, Relator: JOÃO EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: 352/375). 

"APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINOMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. 

NECESSIDADE PRESUMIDA. Tratando-se de alimentada menor de idade, 

cujas necessidades são presumidas, e, considerando que o alimentante 

não demonstrou a impossibilidade de arcar com verba alimentar 

inicialmente fixada, deve ser mantida a sentença. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO." (Apelação Cível Nº 70065658536, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

08/10/2015). Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial de 

redução do valor pago pelo requerente, E. G., à parte requerida, K. T. de 

S., a título de pensão alimentícia, mantendo o valor anteriormente ajustado 

entre os litigantes, ou seja, em 46,78% (quarenta e seis vírgula setenta e 

oito por cento) do salário mínimo mensal, revogando o provimento liminar 

deferido quando do recebimento do feito. Oficie-se ao órgão empregador 

do autor, conforme postulado no ID 11449194, para que promova o 

desconto do equivalente a 46,78% (quarenta e seis vírgula setenta e oito 

por cento) do salário mínimo vigente, referente a verba alimentar em favor 

do menor, da remuneração percebida pelo genitor e, o respectivo depósito 

em favor da representante legal do infante, na conta bancária informada 

no ID 11650264. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma 

do art. 85, § 8º do CPC, sobretudo considerando a natureza da demanda e 

o trabalho realizado. Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas 

ficará suspensa enquanto perdurar a impossibilidade do requerente em 

adimpli-las, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de 

justiça precedentemente deferida. P.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Dê-se 

ciência ao Parquet. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 07 de junho de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004445-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DA SILVA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004445-62.2017.8.11.0003 Vistos. ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA 

opôs embargos à execução em face de ESTÉFANI DA SILVA RIBEIRO e 

KAIO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, representados pela genitora, Sra. 

Elizangela da Silva alegando, em apertada síntese, que os embargados, 

propuseram ação de execução de alimentos em razão de suposto débito 

de pensões alimentícias objeto de acordo perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, bem como o solvimento das prestações referentes 

aos meses de janeiro de 2016 a agosto de 2016. Sustenta o embargante, 

preliminarmente, a nulidade da cobrança dos valores relativos ao período 

de janeiro de 2016 a agosto de 2016, uma vez que inexiste nos autos título 

executivo hábil a embasar a executio, todavia apresenta aos autos 

comprovantes de pagamentos de referidos meses. Aduz, ainda, o 

adimplemento da prestação ajustada junto ao CEJUSC, tendo sido 

efetivado através da irmã do embargante em três parcelas iguais e 

sucessivas de R$200,00 (duzentos reais) mediante recibos, entretanto 

alega o extravio dos mesmos. Com inicial vieram documentos. Foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita ao embargante e determinada a 

intimação da parte embargada (ID 9135150). Em sede de impugnação aos 

embargos à execução, os embargados manifestaram-se, alegando a 

impossibilidade de oposição de embargos à execução, eis que se trata de 

ação exclusiva de título extrajudicial. Além disso, os embargados 

reconheceram o recebimento parcial dos valores cobrados no 

cumprimento de sentença em apenso, notadamente àqueles demonstrados 

pelo executado por meio de comprovante de depósito, razão pela qual 

pedem a extinção do feito sem julgamento do mérito ante a inadequação da 

via eleita, ou alternativamente o julgamento improcedente dos embargos. 

Em parecer, o representante do Ministério Público opinou pela procedência 

parcial dos presentes embargos (ID 11105174). Manifestação do 

embargante junto ao ID 11137450. É o relatório. DECIDO. Sendo 

desnecessária a dilação probatória, máxime por tratar o feito de matéria 

exclusivamente de direito, estando os fatos já demonstrados 

documentalmente, cabível o julgamento do pedido, no estado em que se 

encontra o processo. Cuida-se de Embargos à Execução de Alimentos 

propostos por ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA em desfavor de ESTÉFANI 

DA SILVA RIBEIRO e KAIO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, representados 

pela genitora, Sra. Elizangela da Silva. Inicialmente, necessário consignar 

que malgrado tenha o embargante pugnado pela declaração de nulidade 

da execução em trâmite em apenso ante a inexistência de título judicial a 

embasar o requerimento dos ora embargados, compulsando os autos em 

apenso, verifica-se que, conquanto extemporâneo, os exequentes 

apresentaram a sentença homologatória que originou a cobrança das 

parcelas referentes aos meses de dezembro de 2015 a agosto de 2016, 

razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Doravante, anoto que razão 

assistem os embargados ao alegarem a inadequação da via eleita pelo 

embargante, uma vez que o mesmo deveria manejar a sua pretensão por 

meio de impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo 

considerando que o título executivo se trata de acordo originado de uma 

mesma ação de alimentos judicial. Entretanto, evitando-se prejuízo ao 

embargante, uma vez que os embargados confirmaram o recebimento 

parcial das prestações alimentícias indicadas, não vislumbro qualquer 

óbice em se receber um pelo outro, em aplicação aos princípios da 

fungibilidade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. 

Com efeito, diante da comprovação da realização de pagamentos parciais 

aos embargados, mostra-se adequado que os valores vertidos sejam 

abatidos do débito alimentar executado. Destaque-se, no entanto, que 

somente devem ser abatidos os valores comprovadamente depositados 

na conta bancária da representante legal dos menores, uma vez que a 

mesma não reconheceu o recebimento do quantum objeto do acordo 

efetivado junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta comarca 

e o embargado não comprovou nos autos, por meio de documentos 

idôneos, o pagamento da verba alimentar em execução, não cumprindo 

rigorosamente o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil. Por 

fim, o executado permanece em débito com relação a parte dos alimentos 

executados em apenso, tendo em vista que foram realizados pagamentos 

parciais. Posto isso, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os presentes 

embargos nos termos da fundamentação supra, e, como conseqüência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, fazendo-o por 

sentença. Traslade-se cópia do presente decisum aos autos do 

cumprimento de sentença respectivo. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

promovendo-se as baixas e anotações devidas. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 7 

de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001104-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. C. (AUTOR)

C. R. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB - MT11464/O 

(ADVOGADO)

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001104-28.2017.8.11.0003 Vistos etc. CRISTIANE RODRIGUES DA 

COSTA ajuizou inicialmente Ação de Alimentos Gravídicos com 

Investigação de Paternidade em desfavor de RONALDO CICERO 

CARDOSO, ambos devidamente qualificados na exordial. Presentes os 

requisitos legais, os alimentos gravídicos foram arbitrados em um salário 

mínimo, na mesma ocasião, determinou-se a citação do requerido e 

designou-se data para realização de audiência de conciliação. Na 
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sequência, as partes lograram êxito em firmar ajuste quanto ao exame de 

DNA, o qual foi realizado pelo Laboratório Dyagen, conveniado ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, restando consignado pelas partes 

que em caso de confirmação da paternidade o requerido concordava com 

a atribuição da paternidade do filho da autora em seu favor, ajustando 

inclusive acerca do nome da criança. Em seguida, o requerido apresentou 

contestação, contemplando documentos comprobatórios de sua renda, 

despesas e, ainda, o fato de possuir outros três filhos menores, razão 

pela qual pugnou pelo arbitramento dos alimentos no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) mensais. Mais adiante, sobreveio o resultado 

do exame de DNA confirmando a paternidade do autor em relação ao filho 

da autora. Após, a parte autora apresentou impugnação à contestação, 

pugnando pela conversão dos alimentos gravídicos em definitivos, 

notadamente ante a confirmação da paternidade pelo exame de DNA, com 

base no valor declarado pelo autor como rendimentos mensais e, 

concomitantemente, juntou certidão de nascimento da criança sem o 

registro da paternidade. Em parecer, o Ministério Público pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, com a fixação da verba alimentar definitiva 

no patamar de 20% dos rendimentos líquidos do requerido, atualmente 

consistentes em R$ 17.782,52, uma vez que o mesmo é vereador em 

exercício na cidade de Rondonópolis e, além do subsidio mensal líquido de 

R$ 7.782,52, percebe também verba indenizatória fixa mensal na quantia 

de R$ 10.000,00. Através da decisão registrada no ID 10235844, 

determinou-se a conversão da ação de alimentos gravídicos em ação de 

investigação de paternidade com alimentos com nova citação pessoal do 

requerido. A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com 

a fixação da verba alimentar definitiva no valor sugerido pelo Parquet. 

Considerando a nova citação, o requerido optou por apresentar nova 

defesa escrita no prazo legal, sobrevindo peça contestatória no ID 

11429111, o qual salientou da impossibilidade da incidência da verba 

alimentar sobre os valores recebidos a título de verba indenizatória e 

reiterou o pedido para que os alimentos sejam definitivamente arbitrados 

na quantia de R$ 250,00. A autora, por sua vez, impugnou a contestação 

e requereu o arbitramento dos alimentos definitivos em um salário mínimo. 

É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que o processo encontra-se 

maduro para julgamento, não sendo necessária a designação de audiência 

para colheita de provas, posto que nos autos encontram-se os subsídios 

necessários ao deslinde da demanda, cabendo o julgamento antecipado 

nos moldes do art. 355, I, CPC. Conforme salientado acima, cuida-se de 

ação de investigação de paternidade com alimentos, objetivando a 

regularização do estado de filiação do menor KAWAN GUILHEME COSTA, 

nascido aos 27/02/2017. No que tange a paternidade, tenho que a mesma 

restou cabalmente comprovada por meio do exame pericial de DNA, o qual 

concluiu ser o Requerido pai biológico do menor com 99,9999994% de 

probabilidade, não havendo notícia de irresignação, sendo certo que o 

demandado inclusive concordou com a paternidade acaso o resultado da 

perícia confirmasse o vínculo genético. Nesse aspecto, discorrendo 

acerca da notória confiabilidade do exame de DNA na determinação da 

paternidade biológica, Maria Celina Bodin Moraes relembra que "até então 

todos os exames conhecidos permitiam oferecer certeza cientificamente 

comprovada apenas quanto à exclusão do vínculo. O próprio exame de 

HLA, considerado revolucionário quando de seu desenvolvimento em 

1972, gerava somente presunção de paternidade, muitas vezes 

"fortíssima", conduzindo, porém, a resultados falsos com frequência. O 

índice de confiabilidade do DNA, quando todos os cruzamentos de 

sequências são devidamente testados, permite hoje atingir um grau de 

certeza não inferior a 99,9999%, tanto de determinação quanto de 

exclusão de paternidade" (in "Grandes Temas da Atualidade - DNA Como 

Meio de Prova da Filiação - Aspectos Constitucionais, Civis e Penais", Ed. 

Forense, p. 223). Desta feita, o laudo elaborado é tão contundente, de 

forma que torna desnecessária a produção de outras provas, restando 

evidente a paternidade, a qual impõe a procedência desse pedido. 

Procedente o reconhecimento da paternidade, passa-se ao exame do 

pleito alimentar contido na petição inicial. Nesse contexto, vislumbra-se 

que o investigante conta com um ano e três meses de idade. Assim, em 

razão da tenra idade, suas necessidades são presumidas e prementes, 

não necessitando de comprovação. O dever alimentar do Requerido, no 

caso, é decorrente do poder familiar e está previsto no art. 1.694 do 

Código Civil, e os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, 

conforme o § 1.º do alusivo dispositivo legal, senão vejamos: “Art. 1.694. 

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2º 

omissis” Sobre o tema, preceitua CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, 

estipulando os requisitos no que toca ao direito alimentar: "Necessidade. 

São devidos ALIMENTOS quando o parente que os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo trabalho, à própria mantença. Não 

importa a causa da incapacidade, seja ela devida à menoridade, ao 

fortuito, ao desperdício, aos maus negócios, à prodigalidade. (...) 

Possibilidade. Os ALIMENTOS devem ser prestados por aquele que os 

forneça sem desfalque do necessário ao próprio sustento. O alimentante 

os prestará sem desfalque do necessário ao próprio sustento. Não 

encontra amparo legal que a prestação de ALIMENTOS vá reduzi-lo a 

condições precárias, ou lhe imponha sacrifício de sua própria 

subsistência, quando aquele que se porá em risco da sacrificá-la se vier a 

dá-los. Se o alimentante não os puder fornecer na razão de seu próprio 

sustento, prestá-los-á dentro daqueles limites, cumprindo ao alimentado 

reclamar de outro parente a complementação. Proporcionalidade. Os 

ALIMENTOS hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais 

do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção 

das necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não 

tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o 

devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a 

prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o 

reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§ do 

art. 1.964). Reciprocidade. Além de condicional e variável, porque 

dependente dos pressupostos vistos, a obrigação alimentar, entre 

parentes, é recíproca, no sentido de que, na mesma relação 

jurídico-falimentar, o parente que em princípio seja devedor poderá 

reclamá-los se vier a necessitar deles (...)" (in Instituições de Direito Civil, 

vol. V, Direito de Família, Ed. Forense, págs. 497/499). Os pais têm o poder 

familiar, sendo poder-dever dos mesmos, em igualdade de condições, 

assistir e educar os filhos menores, o que é consentâneo do artigo 229 da 

Constituição Federal Brasileira, podendo o descumprimento desse 

poder-dever caracterizar os crimes de abandono material, moral e 

intelectual (CP, art. 244 a 246), além de ensejar a suspensão e extinção do 

poder familiar (CC, arts. 1.634, 1637 e 1638). Esse dever imposto aos pais 

também vem disciplinado no artigo 22 da Lei 8.069/90, senão vejamos, 

litteris: “Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a 

obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 

Destarte, mesmo que as condições pessoais e econômicas do genitor 

sejam limitadas, ainda assim encontra-se obrigado a contribuir para a 

manutenção do filho, dentro de suas possibilidades. Pois bem, a renda 

mensal auferida pelo demandado encontra-se claramente demonstrada 

nos autos, porquanto o mesmo é vereador em exercício nesta cidade de 

Rondonópolis, restando o fator possibilidade do alimentante cabalmente 

provado. Há nos autos um demonstrativo de pagamento do requerido 

referente há um ano, ou seja, maio/2017, o qual foi trazido pelo 

demandado, constando no documento o subsídio mensal de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), sobre o qual recai descontos a título de INSS (R$ 608,44) e 

Imposto de Renda (R$ 1.609,04), além de outras despesas particulares do 

requerido. Em sede de defesa, o requerido justificou que possui outros 

três filhos menores, os quais dependem de si para a subsistência, paga 

aluguel e financiamento de carro, os quais são integralmente custeados 

com seus rendimentos. Assim, o requerido apresentou o boleto bancário 

constando despesa atribuída a Bruna Fernandes Grillanda no valor de R$ 

1.113,67, invocando para si referido gasto, sem, contudo, justificar a que 

título, juntou também contrato de locação de imóvel residencial no valor de 

R$ 800,00. Com efeito, é certo que o autor recebe remuneração líquida no 

valor de R$ 7.782,52, com base nos seus rendimentos de um ano atrás 

sobre os quais se soma a verba indenizatória de R$ 10.000,00, que 

apesar de ostentar natureza compensatória, é certo que o requerido 

percebe tais valores todos os meses sem necessitar justificar as 

prováveis despesas suportadas pelo exercício da vereança. Ainda assim, 

o valor buscado pela parte autora a título de alimentos é completamente 

compatível com a renda mensal do requerido, sem considerar tais verbas 

indenizatórias. Nesse ponto, malgrado a judiciosas ponderações tecidas 

pela defesa, o alimentante não pode se esquivar da obrigação de prestar 

alimentos à prole em proporções capazes de garantir o atendimento das 

necessidades do filho. Além disso, um dos filhos do requerido está 
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prestes a atingir a maioridade (agosto/2018), apresentando-se em idade 

economicamente ativa. Imperioso registrar, também, ser um tanto quanto 

desproporcional considerar que o requerido paga assinatura de jornal 

impresso no valor equivalente a R$ 130,00, invoca para si despesa de 

terceira pessoa na quantia de R$ 1.113,67 e, ao mesmo tempo, 

disponibiliza a seu filho recém-nascido a franciscana quantia de R$ 

250,00. Assim, considerando os elementos probatórios coligidos aos 

autos, entendo que o arbitramento da verba alimentar em definitivo na 

quantia de um salário mínimo ser razoável e capaz de atender o binômio 

necessidade-possibilidade. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - 

ALIMENTOS - PENSÃO - VALOR - FIXAÇÃO - BINÔMINO 

CAPACIDADE/NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO - PAI - SERVIDOR PÚBLICO - 

BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - VENCIMENTO LÍQUIDO. 1. Os 

alimentos são fixados em proporção à necessidade do alimentando e à 

possibilidade do alimentante, atentando-se para a condição 

econômico-financeira das partes. 2. A obrigação de prestar alimento aos 

filhos menores deriva do poder/dever familiar e incumbe a ambos os 

genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua capacidade. 3. 

Não é razoável fixar a pensão em percentual do salário mínimo se o 

devedor dos alimentos é servidor público, remunerado por vencimento 

fixado em lei, pois são distintos os respectivos critérios de reajuste, 

ensejando futuro desequilíbrio entre a demanda do alimentando e a 

capacidade do alimentante.” (AC 10024101582567001 MG, Câmaras 

Cíveis Isoladas, 7ª Câmara Cível, Publicação: 01/03/2013, Julgamento: 

26/02/2013, Relator Oliveira Firmo). Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido autoral com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

novel Código de Processo Civil, os pedidos formulados na presente AÇÃO 

DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS declarando a 

paternidade do Senhor RONALDO CICERO CARDOSO em relação ao 

menor Kauwan Guilherme Costa, determinando a inclusão do patronímico 

paterno e o nome dos avós paternos nos respectivos assentos de 

nascimento, passando a criança a chamar-se Kauwan Guilherme Costa 

Cardoso. Em atenção ao binômio necessidade-possibilidade, condeno o 

requerido ao pagamento da quantia equivalente a um salário mínimo, 

tornando definitivos os alimentos provisórios arbitrados, a serem pagos 

mensalmente ao alimentado mediante desconto em folha de pagamento do 

alimentante, inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário, e 

depósito em conta bancária de titularidade da representante legal do 

menor (ID 8835258). Finalmente, não se pode deixar de mencionar, ainda, 

que o ônus alimentício pode, a qualquer momento, ser elevado, reduzido 

ou extinto, desde que haja alteração significativa na situação do 

alimentante ou do alimentado, ficando assegurado, portanto, a qualquer 

das partes valerem-se da ação pertinente, em sendo necessário. 

Finalmente, invocando o princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais, bem como ao 

pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do 

requerente, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

sobretudo tendo em vista a natureza da causa e grau de zelo do 

profissional (art. 85, §2º c/c art. 292, III, ambos do CPC). Preclusa a via 

recursal, expeça-se o competente mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil para incluir no assento de nascimento do menor Kauwan 

Guilherme Costa o patronímico paterno, que passará a chamar-se Kauwan 

Guilherme Costa Cardoso, bem como o nome dos avós paternos. Oficie-se 

à Câmara Municipal da cidade de Rondonópolis-MT para promover os 

descontos dos alimentos em favor de Kauwan Guilherme Costa Cardoso 

no valor equivalente a um salário mínimo vigente à época do pagamento, 

mediante depósito em conta bancária de titularidade de sua representante 

legal, devidamente informada nos autos. Com a preclusão recursal e 

cumpridas as determinações constantes da presente sentença, 

proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis-MT, 07 

de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004821-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINALDA DEDOMENICO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE MELO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004821-82.2016.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de INVENTÁRIO do 

ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO DE MELO, sendo requerente e 

inventariante CINALDA DEDOMENICO DE MELO, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Há nos autos as certidões negativas de débito 

federal, estadual e municipal e Guia de Informação e Apuração de ITCD 

acompanhada do comprovante de recolhimento do tributo. 

Apresentaram-se as primeiras declarações, em conformidade com a 

legislação vigente. A Fazenda Pública não se opôs à homologação do 

plano de partilha. Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos 

bens deixados pelo falecido PAULO ROBERTO DE MELO, atribuindo aos 

nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, cumprindo as 

exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas, eis que a autora é 

beneficiária da Justiça gratuita. Após o trânsito em julgado se nada 

requerido, expeça-se carta de adjudicação do imóvel registrado na 

matrícula n.º 18.569 do RGI local em favor da requerente CINALDA 

DEDOMENICO DE MELO. Quanto ao veículo que alude o CLRV registrado 

no ID 4146440, considerando a inexistência de prova da propriedade do 

bem em favor do falecido, eventual adjudicação fica condicionada à 

apresentação da respectiva carta de desalienação, o que poderá ser 

providenciado em procedimento autônomo oportunamente. 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. Rondonópolis-MT, 12 de junho de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004974-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONISON ROSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA CAROLINA MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE REGULAMENTAÇAO DE VISITAS 

PROCESSO: 1004974-18.2016.8.11.0003 REQUERENTE: JHONISON ROSA 

BORGES ADVOGADO: EMERSON SPIGOSSO REQUERIDA: GESSICA 

CAROLINA MARTINS DE LIMA PRESENTES REQUERENTE: JHONISON 

ROSA BORGES ADVOGADA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

(NUPRAJU) REQUERIDA: GESSICA CAROLINA MARTINS DE LIMA 

CONCILIADORA JUDICIAL: ADRIELY APARECIDA CEZARETO Aos 21 dias 

do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às 16h20min, 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, observando-se as formalidades legais, verificou-se 

a ausência das partes. Aberta a audiência, restou PREJUDICADA, ante a 

ausência das partes, sendo que a parte autora não foi devidamente 

intimada, pois não foi localizada no momento da diligência (ID 13390079), 

ao passo que, com relação à parte requerida, esta não foi devidamente 

citada/intimada e, segundo informações, não reside no endereço 

informado (ID 13390010). Dessa forma, abre-se vista dos autos para 

manifestação da parte autora. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002318-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRELIO DE MORAES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE DE OLIVEIRA DIAS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSO: 

1002318-20.2018.8.11.0003 REQUERENTE: CRELIO DE MORAES 

GONCALVES ADVOGADA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA 

REQUERIDA: DAYANE DE OLIVEIRA DIAS PRESENTES REQUERENTE: 

CRELIO DE MORAES GONCALVES ADVOGADA: ALINE BRILHANTE 

BRAGA DE OLIVEIRA CONCILIADORA JUDICIAL: ADRIELY APARECIDA 

CEZARETO Aos 21 dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às 

16h40min, 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, observando-se as formalidades legais, verificou-se 

a ausência da parte requerida. Aberta a audiência, restou PREJUDICADA, 

ante a ausência da parte requerida, sendo que, esta não foi devidamente 

citada/intimada, pois o número do imóvel não foi localizado, conforme 

certidão registrada no ID 13777059. Desta feita, abre-se vista dos autos 

para manifestação da parte autora. 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 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

REQUERENTE:  CREL IO  DE MORAES GONCALVES 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002392-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Q. T. (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.: 1002392-45.2016.8.11.0003 Vistos. Trata-se de ação de guarda 

unilateral que se processa entre os pais do menor A. F. T. de S., fundada 

na alegação por parte do genitor HÉLIO FERNANDES CARDOSO DE 

SOUSA de que não vive junto com a genitora do adolescente, Sra. 

QUERUTA TEODORA e que ela não demonstra interesse no filho. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. Quando do recebimento da 

exordial, a liminar vindicada restou deferida, determinando-se a citação da 

requerida, bem como a realização de estudo psicossocial por parte da 

equipe multidisciplinar do juízo, cujo laudo aportou aos autos (id nº 

12161168). Devidamente citada pela via editalícia, ante a dificuldade de 

localização pessoal da demandada, a mesma deixou transcorrer in albis o 

prazo para contestar a ação, razão pela qual o curador especial nomeado 

apresentou contestação por negativa geral (id nº 8003095). Em parecer, a 

representante do Ministério Público opinou pelo julgamento procedente da 

ação (id nº 13066550). Relatei. Decido. Prima facie, entendo 

desnecessária a produção de maiores provas acerca do pedido, estando 

o feito devidamente instruído, motivo por que passo a julgá-lo 

antecipadamente em atenção ao disposto no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Ademais, verifico que apesar de devidamente citada pela 

via editalícia, a demandada não contestou a presente ação, razão pela 

qual decreto a sua revelia sem, contudo, aplicar o efeito previsto no art. 

344 do CPC, eis que se trata de direito indisponível. Nos termos do art. 72, 

II do CPC, foi nomeado curador especial à requerida, que apresentou 

contestação por negativa geral. Destaque-se, que o fato de a parte 

requerida não ter comparecido em juízo para se defender e também 

manifestar interesse na obtenção da guarda para si, ainda que sob a 

forma compartilhada, permite presumir que não deseja assumir qualquer 

responsabilidade pelo filho, consequência inarredável da revelia. Com 

isso, inclusive, tem-se por superada a exigência contida no art. 1.584, § 

2º, parte final, do Código Civil (declaração de vontade de um dos pais de 

que não deseja a guarda do filho) e autorizada a concessão da guarda 

unilateral, considerando as necessidades do filho e seus superiores 

interesses. Até porque, a implementação da guarda compartilhada exige 

que os pais mantenham a unidade parental, num ambiente de efetiva 

comunhão de esforços e interesses, também de compreensão e amor 

(pelo filho), o que não consta ocorra no caso dos autos. Permite-se, é 

certo, a participação diferenciada de cada um dos pais, mas sem perder 

de vista que tudo deve convergir para o melhor interesse do filho, como 

pessoa humana que é, única e singular, objetivando, em primeiro e último 

plano, assegurar sua devida proteção e bem estar. Não sendo assim, não 

se vê como possam os pais partilhar de algo tão caro e delicado como a 

tarefa de educar e criar filhos, preparando-os para a vida e a cidadania. 

De fato, pelo estudo psicossocial realizado no curso da lide, constata-se 

que o genitor do menor reúne condições de criá-lo dignamente, 

fornecendo o que se mostra necessário ao adequado e regular 

desenvolvimento do menino. Assim, tem-se que a guarda pleiteada atende 

ao melhor interesse do menor, amparada, ainda, no disposto no art. 1.634, 

II, do CC, eis que o requerente é pai do adolescente e, com isso, está 

regularmente investido do poder familiar (CC, art. 1.630). Com efeito, a 

guarda do pai é da natureza do poder familiar e diz respeito justamente à 

prerrogativa legal de ter os filhos em seu poder, em ter-lhe a posse 

oponível a terceiros, e vinculada aos deveres de prestar-lhes assistência 

material, moral e educacional, prescindindo, pois, a hipótese em exame de 

maiores argumentações. No mesmo sentido, inclusive, o judicioso parecer 

do Ministério Público (id nº 13066550). Deixo de regulamentar as visitas, 

na medida em que não há informações a respeito da rotina e horários da 

parte requerida, que devem ser compatibilizados com os interesses do 

menor, tudo sem prejuízo de que sejam feitas mediante prévia combinação 

e a critério da parte guardiã (Código Civil, 1.589). Posto isso, julgo 

procedente o pedido e concedo a guarda unilateral à parte requerente, o 

que faço com fundamento no que dispõe o art. 1.630 e art. 1.634, II, ambos 

do Código Civil, assim resolvido o mérito do processo (CPC, 487, I). Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da Justiça. Publique-se, intimem-se 

e, oportunamente, lavrado o termo respectivo, arquivem-se. Dê-se ciência 

ao Parquet. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de junho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001333-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE JERONIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA FRANCISCA DE SOUZA OAB - MT21948/O (ADVOGADO)

EDIMARA FERREIRA OAB - MT22875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CLODOALDO DA ANUNCIACAO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA OAB - MT0003448A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através 

do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se 

sobre a petição e os documentos apresentados, em obediência ao artigo 

437, § 1°, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703553 Nr: 11530-29.2011.811.0003

 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: SUZELAINE HARUMI MIZUNO MEDEIROS, JULIO DA 

CONCEIÇÃO MEDEIROS, JOSE MAURILIO DOURADO, VANDA DOURADO, 

LILIAN CARLA BRITO DOURADO, VALDIRA TEREZINHA MOSQUIN 

DOURADO, DEUSDETE DOURADO, DINAIR LOPES DOURADO, APOLONIO 

JOSE CARDOSO, TEREZINHA BENEDITA CARDOSO, ELIZARDO 

DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO DOURADO, 

ESPÓLIO DE ELILIA BRITO DOURADO, LAISSA NOGUEIRA MORETI 

DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHOANE MARRARA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:18425/MT, MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 
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ALMEIDA - OAB:18562

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DO (A) INVENTARIANTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR A CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 758157 Nr: 12221-38.2014.811.0003

 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: CRISTIANE BRITO MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLEIDE DE BRITO VITORINO 

ROCHA, ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EVANDRO BRITO SILVA 

- OAB:192401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DO (A) INVENTARIANTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR A CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 396198 Nr: 9751-78.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MASSON 

GONCALVES - OAB:MT/5345, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT, PATRICIA 

RODRIGUES SOARES - OAB:23146, RAFAELA RIBAS DE ALENCAR - 

OAB:10715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136/MT

 IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória recebida por esta 

Secretaria (fls. 208/210). No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

EXEQUENTE, através dos patronos habilitados, para que tome ciência e, 

querendo, manifeste-se, em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437072 Nr: 5740-98.2010.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG, MDOFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, GÉRSON CAMILO DE PAULA - OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MELLINA MYRIAN 

DO NASCIMENTO P. LIMA, para devolução dos autos nº 

5740-98.2010.811.0003, Protocolo 437072, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Notificação

Notificação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003696-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DA SILVA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 08/08/2018, ÀS 15H, NO 

NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA

Notificação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003696-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DA SILVA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 08/08/2018, ÀS 15H, NO 

NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003913-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILLY ABYGAELLY AMORIM DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003913-88.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da irresignação da 

parte autora quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita à requerida (ID 11742627), reza o art. 99, § 

3º, do CPC/2015, que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Esta simples afirmação não 

obriga o magistrado a conceder os benefícios se outras provas lhe 

convençam que o postulante não preenche os requisitos exigidos pela lei. 

‘In casu’, entretanto, entendo que a impugnada se enquadra na hipótese 

legal, notadamente diante da ausência de qualquer documento 

comprobatório das alegações tecidas pelo impugnante, tendo a requerida 

declarado exercer a profissão de atendente, presumindo-se que a renda 

por ela auferida seja absolutamente compatível com a benesse. Outrossim, 

totalmente descabida a alegação do autor, pois não é necessário que o 

requerente de tais privilégios seja absolutamente miserável, desprovido de 

quaisquer bens, porquanto inexiste impedimento à concessão da benesse 

diante das informações constantes dos autos e das próprias assertivas 

do impugnante. Neste sentido, transcrevo, dentre muitos, o seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA EM PRIMEIRA 

INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA A FIM DE CONCEDER 

PARCIALMENTE A GRATUIDADE (ISENÇÃO DE 75%). APELO DA 

AUTORA/IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE 

ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO 

DE CARÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.CONJUNTO 

PROBATÓRIO DEMONSTRA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS SEM 

PREJUÍZO DE SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como se sabe, o Superior 

Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência 

econômica tem presunção iuris tantum de veracidade. O pressuposto legal 

do direito ao benefício da justiça gratuita é a situação econômica da 

requerente, sendo que o deferimento da gratuidade judiciária não implica 

em exigir o estado de miséria absoluta daquele que a postula. Assim, 

observando-se o constante dos autos, de fato, não existe prova no 

sentido de que a apelante tem condições de suportar as custas do 
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processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família, motivo pelo 

qual, até prova em contrário, prevalece a presunção relativa de 

veracidade da declaração de hipossuficiência econômica constante em 

mov. 1.3 da ação principal, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.” 

(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1537186-3 - Rebouças - Rel.: Luiz Mateus de 

Lima - Unânime - - J. 14.06.2016). “IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – MERAS AFIRMAÇÕES 

ADVOGADO PARTICULAR – NÃO IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. Impugnação apresentada baseando-se 

apenas em afirmações, sem produção de qualquer prova capaz de 

afastar a hipossuficiência econômica da parte. Manutenção do ato 

decisório. Recurso a que se nega seguimento, na forma do art. 557, caput, 

do CPC.” (TJRJ – Apelção 0030403-26.2013.8.19.0087, Sétima Câmara 

Cível, Julgado em 23/06/2015, Relator Desembargador Ricardo Couto de 

Castro). Assim, tendo em vista a insuficiência da documentação carreada 

pelo impugnante, não há que se falar em ausência dos requisitos legais 

ensejadores do benefício. Os elementos trazidos à baila levam à 

conclusão, por hora, de que a impugnada faz jus ao benefício. Ressalto, 

todavia, que o benefício ora outorgado pode ser revisto, em qualquer fase 

da lide, desde que se provem suficientemente condições 

financeiro-econômicas do beneficiário de arcar com as despesas do 

processo. Posto isso, DEIXO DE ACOLHER a impugnação ao pedido de 

Assistência Judiciária apresentado por E. M. A. em desfavor de L. A. A. 

de J. 2. Ademais, ante as provas constantes dos autos e ao pedido 

formulado em sede de defesa, defiro à demandada os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC. 3. No 

que tange ao pedido liminar de reintegração de posse formulado pela parte 

demandada no bojo da contestação (ID 10198710), sob o argumento de 

ser proprietária exclusiva do terreno onde o casal edificou a residência 

objeto de partilha, tenho que tal pedido não comporta análise no presente 

feito, sobretudo diante da incompatibilidade de ritos das duas demandas e 

a pendência de partilha do patrimônio em liça. Ademais, mesmo que assim 

não se entendesse, in casu não vislumbro os requisitos aptos à 

concessão do pleito nesta fase processual haja vista a necessidade de 

dilação probatória a ser desenvolvida. A propósito: “AÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL COM PEDIDO DE DIREITO DE HABITAÇÃO. RECONVENÇÃO. 

PEDIDO POSSESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE POR INCOMPATIBILIDADE DE 

RITOS. As ações possessórias tem natureza dúplice, ao contrário da ação 

de reconhecimento de união estável, pelo que está correta a decisão 

agravada, não sendo cabível, no presente caso, a reconvenção 

apresentada. O pedido de reintegração de posse feito pelos réus em 

reconvenção demanda rito especial, que tumultua a ação de 

reconhecimento de união estável, com rito ordinário. A possessória 

depende inclusive de justificação prévia para que se demonstre se a 

turbação/esbulho da posse dos requeridos ocorreu há menos de ano e 

dia. O rito, evidentemente, é incompatível com o procedimento ordinário, 

sendo a compatibilidade de ritos um dos pressupostos da reconvenção.” 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0878.12.002771-8/001, Relator(a): 

Des.(a) Wander Marotta , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2014, 

publicação da súmula em 07/02/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL EXCLUSIVO DO VARÃO. 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM LIMINAR DE AÇÃO PARA 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. A convivência em união estável 

estabelece direitos e deveres, dentre os quais o amparo e a assistência 

mútua. Diz o agravante que foram 13 anos de vida em comum e, nesta 

perspectiva, não obstante a propriedade do imóvel possa pertencer a um 

ou a outro dos conviventes, compartilharam a vida sob o mesmo teto no 

cotidiano familiar, e assim tiraram proveito da fruição e posse do bem 

imóvel, regularmente. Finda a união estável, alguns direitos se estendem 

no tempo e no espaço, até que se estabeleça o acertamento jurídico dos 

efeitos dessa ruptura. De modo que é precipitado falar em esbulho, com 

pedido liminar de reintegração ou retomada do bem, pois a partilha é um 

dos temas da ação ajuizada pelo agravante, cuja instrução apenas se 

inicia. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 

70064971211, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 16/07/2015). 4. Ainda, levando-se 

em consideração que as partes pretendem amealhar apenas a construção 

edificada na Rua D, Quadra 10, Lote 20, no Bairro Dom Oscar Romero (ID 

10198759) e, a teor do requerimento formulado na exordial, proceda-se à 

avaliação do imóvel objeto do presente feito em observância das normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001), 

atentando-se ao quanto disposto no art. 872 do CPC, para o fim de: 1) 

descrever o bem, com os seus característicos, 2) indicar o estado em que 

se encontra e 3) valor do bem, atribuindo de forma separada a importância 

correspondente ao terreno e a edificação. O Avaliador deverá, quando da 

diligência, observar o valor do imóvel de forma INDIVIDUALIZADA, 

aferindo-se a importância correspondente à casa edificada sobre o 

terreno, com os seus característicos e levando-se em consideração o seu 

atual valor de mercado. Assinale-se o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação do auto de avaliação. Concluída a avaliação, abra-se vista 

às partes pelo prazo comum de 05 (cinco) dias. 5. Doravante, verifico a 

inexistência de nulidades a declarar ou outras irregularidades para sanar, 

razão pela qual declaro saneado o processo. Fixo como pontos 

controvertidos da demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser 

formulados no decorrer da instrução: a) o período de duração da 

convivência ‘more uxório’ vivenciada entre o autor e a requerida, eis que a 

existência da união estável entre as partes é incontroversa; b) a apuração 

acerca dos bens que formam o patrimônio comum do casal. Desta forma, 

DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) ORAL, 

consistente na oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, devendo 

ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do 

CPC; e, 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros documentos 

para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do 

CPC; 3) AVALIAÇÃO do bem imóvel situado na Rua D, Quadra 10, Lote 20, 

no Bairro Dom Oscar Romero. Com relação ao depoimento pessoal, desde 

já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo 

apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso 

o depoimento das partes por entender desnecessário ao deslinde da 

questão. Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser referida 

atividade probatória contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. 

De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o 

destinatário da prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas que 

entenda por necessárias ao deslinde da controvérsia posta em 

julgamento, bem como indeferir as que tenha como inúteis ou meramente 

protelatórias, não caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Por 

derradeiro, para fins de adequação da pauta do juízo, intimem-se as 

partes para que venham a declinar o número de testemunhas que 

pretendem ver inquiridas em sede de audiência de instrução e julgamento, 

no prazo de 15 dias. Ressalto que a designação de data para a solenidade 

será efetivada depois que aportar aos autos referido laudo de avaliação. 

6. Sem prejuízo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem a cópia de suas respectivas certidões de nascimento ou 

casamento, conforme o caso, bem como para que o autor colacione ao 

feito a matrícula atualizada do imóvel que se pretende amealhar. 

Intimem-se as partes por intermédio de seus procuradores. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002701-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE SOUZA SILVA (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:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Cumpra-se o último despacho proferido nos autos. Rondonópolis, 

20 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005723-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 025.174.061-70 (PROCURADOR)

 

PROCESSO N. º 1005723-98.2017.8.11.0003 VISTO. O autor ONÓRIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR requereu a redesignação da audiência de 

instrução agendada para o dia 20/06/2018, às 14h30min, sob o argumento 

de que a única testemunha por ele arrolada, Sra. Ana Flávia Silva Magela, 

também foi arrolada como testemunha da Sra. Nedina Aparecida Vieria, 

nos autos nº 2994-53.2016.811.0003 – Código 820121, que tramita 

perante a 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, no qual a 

audiência foi marcada para às 14h40min, do mesmo dia da solenidade 

designada neste feito (20/06/2018) (Id. 13696441). Na hipótese, verifico 

que o pedido do autor merece acolhimento, uma vez que há uma diferença 

de apenas 10 (dez) minutos entre as audiências designadas por este 

Juízo e pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca. 

Assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 15h30min. Intimem-se as partes e seus respectivos 

advogados da nova data da audiência. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 19 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003756-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOURENCO MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 2ª CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

VISTO. VALDECIR LOURENÇO MARTINS ajuizou mandado de segurança 

contra ato o DIRETOR DA SEGUNDA CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, 

aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que 

a referida autoridade praticou ato ilegal ao lhe negar a isenção do IPVA. 

Afirma que trabalhou como servidor público municipal e foi aposentado por 

invalidez por ser portador de limitação física. Por essa razão, em 7/5/2018 

compareceu no DETRAN para solicitar isenção do IPVA do seu veículo, na 

forma do artigo art. 7º,§4º da Lei Estadual nº 7.301/2000, mas o Setor de 

Perícia do DETRAN emitiu um laudo médico apócrifo, sem nenhum 

fundamento legal, constando a seguinte negativa: “as limitações 

apresentadas no laudo não justificam adaptações dos veículos”. Alega 

que é proprietário do veículo Honda Civic LXR, ano/modelo 2015/2016, 

placa QBT 0719, Renavan 01062674887, completo, cambio automático, 

direção elétrica, com todos os opcionais que facilitam a condução de um 

motorista com limitações físicas, conforme comprova Certificado de 

Registro e Licenciamento – CRLV. Assim, requer o impetrante a 

concessão de liminar para o fim de determinar que o DETRAN o submeta a 

nova perícia médica para atestar sua limitação física, bem como para que 

seja oficiado a SEFAZ-MT para proceder a isenção do IPVA do veículo 

acima mencionado até a solução da lide. É o relatório. Decido. O Mandado 

de Segurança é remédio excepcional, garantido constitucionalmente 

contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a declaração que se dá, 

eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou não 

a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo. A demonstração 

do direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, demanda 

prova pré-constituída, notadamente porque o mandamus não comporta a 

fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária. 

Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO (MANDADO DE SEGURANÇA, p. 

60): "em respeito ao ordenamento jurídico, deve-se reservar o mandado 

de segurança apenas para casos especiais, nos quais a liquidez e 

certeza do direito sejam tão candentes ao ponto de permitir imediata 

salvaguarda, não obstante precária, mediante o cumprimento das 

formalidades declinadas em lei. Para as demais situações, busque-se o 

caminho comum percorrido pelas demandas que precisam de profundos e 

exaustivos questionamentos, ou de provas mais detidas". 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. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

No caso, o impetrante discorda do resultado do laudo médico emitido pelo 

setor de perícia do DETRAN-MT no qual constou que “as limitações 

apresentadas no laudo não justificam adaptações dos veículos”. Por essa 

razão, pleiteia nova perícia e a isenção do IPVA do seu veículo. Em análise 

aos documentos juntados nos autos, verifica-se que o impetrante não 

trouxe qualquer documento médico suficiente para desconstituir a 

negativa do DETRAN-MT, a ponto de se determinar realização de nova 

perícia. Com efeito, o artigo 7º, III §4, da Lei Estadual nº 7.301/2000 (institui 

o IPVA) disciplina que: É isenta do imposto a propriedade de veículo nos 

seguintes casos: (...) III - veículo fabricado para o uso de pessoa com 

deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com 

deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência 

mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante 

legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário; (Nova 

redação dada pela Lei 10.640/17) (...) § 4º Considera-se beneficiário do 

inciso III do Art.7º: (Nova redação dada ao § 4º pela Lei 9.586/11) I - 

pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração 

completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, que acarrete o 

comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplagia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções. Por sua vez, a Portaria 100/2011 – SEFAZ/MT, 

artigo 6º, regulamenta os documentos necessários para formalizar o 

pedido de reconhecimento de isenção do IPVA – PNE, dentre eles: a) laudo 

de perícia médica expedida pelo DETRAN/MT, atestando sua completa 

incapacidade para dirigir automóveis comuns e sua habilitação para 

fazê-lo em veículo especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de 

defeito físico e as adaptações necessárias; b) cópia do laudo de vistoria 

do DETRAN/MT comprovando estar o veículo adaptado às condições 

físicas do condutor; Na hipótese, o autor juntou dois relatórios médicos 

atestando que o impetrante apresenta artrose no joelho, com 

pós-operatório de reconstrução do ligamento, limitação de mobilidade e dor 

(fls. 10/11 do PDF). Como se vê, não há qualquer indicativo de que a 

doença do autor comprometa a função física nas formas previstas na Lei, 

de forma a inviabilizar a possibilidade de condução de veículo automotor 

comum. Aliás, o veículo que o impetrante pleiteia a isenção de IPVA, 

sequer possui adaptação (CRLV de fls. 14 do PDF). Ressalto que o 

impetrante não juntou o laudo médico emitido pelo setor de perícia do 

DETRAN-MT, o que torna impossível a análise da alegação de que o 

documento seria apócrifo e sem fundamentação. Também inexiste nos 

autos documento médico que ateste sua incapacidade, já que afirma ter 

sido aposentado por invalidez. A dificuldade demonstrada pelo impetrante 

em constituir previamente provas de suas alegações, reforça o 

entendimento de que esta ação mandamental não é a via adequada para 

desconstitui à decisão administrativa em questão. Assim, o direito 

pretendido pelo impetrante não merece respaldo, na medida em que o ato 

da autoridade tida como coatora não se reveste de qualquer tipo de 

ilegalidade, não restando demonstrada claramente qualquer ofensa a 

direito líquido e certo na hipótese. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. PORTADOR DE 

DEFICIÊNCIA VISUAL. ISENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. LEI Nº 8.989/95. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO 

OCORRÊNCIA. 1. A existência de visão monocular, para fins de isenção 

do IPI na aquisição de veículo automotor, nos termos do disposto na Lei nº 

8.989/95, não é suficiente para a concessão do benefício, devendo estar 

demonstrado, também, se o outro olho possui acuidade visual igual ou 

menor que 20/200, após a melhor correção, e/ou campo visual inferior a 

20º (Tabela de Snellen), o que não restou comprovado, de plano, na ação 

mandamental, já que o Laudo de Avaliação de Deficiência Física ou Visual 

juntado aos autos nada dispôs quanto a isso. 2. Sentença mantida. 

Ressalvado o direito da impetrante de se utilizar da via ordinária, com 

ampla dilação probatória, para a obtenção do direito ora pleiteado. (TRF-4 - 

AC: 50133439520164047201 SC 5013343-95.2016.404.7201, Relator: 

ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/05/2017, 

SEGUNDA TURMA).” “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 
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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 Publicação: 16/09/2013). Dessa forma, não 

vislumbro no caso em tela, a existência de vício ou ilegalidade no 

procedimento adotado pela perícia técnica do DETRAN/MT, haja vista que 

as provas ora colacionadas não são suficientes para infirmar a conclusão 

da administração, tampouco demonstram, com segurança, o 

preenchimento dos requisitos previstos na legislação estadual para o 

reconhecimento do direito à isenção vindicada. 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, 

quarta-feira, 20 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003719-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº: 1003719-54.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de pensão por morte com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por LUCIA SOUZA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que viveu 

em união estável com Edson Pereira durante 5 (cinco) anos, que juntos 

tiveram uma filha, e que seu companheiro faleceu em 18/9/1997 

decorrente de acidente do trabalho. Sustenta que se dirigiu ao INSS e 

requereu para si e para sua filha o direito à pensão por morte, porém, o 

INSS deferiu o benefício apenas em favor da filha, pois a Autarquia 

entendeu que não restou comprovada a qualidade de dependente da 

autora. Alega que tal decisão administrativa deve ser reformada, pois a 

autora viveu com o de cujus durante cinco anos e permaneceu junto dele 

até na data da sua morte, sendo que sempre dependeu do mesmo 

financeiramente, tendo em vista que apenas ele trabalhava para o 

sustento da família. Assim, requer a concessão de tutela provisória de 

urgência para determinar que o requerido implante, em favor da autora, o 

benefício pensão por morte. É o relatório. Decido. De acordo com o Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300). Analisando os autos, não 

se vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão da 

tutela de urgência. A pensão por morte é benefício previdenciário pago 

aos dependentes em decorrência do falecimento do segurado. A 

Constituição da República, em seu artigo 201, V, garante o referido 

benefício, mas a norma é de eficácia limitada, condicionada a uma 

normatividade ulterior que lhe desenvolva a aplicabilidade, definindo quem 

são os dependentes do segurado. O artigo 16 da Lei Federal n° 

8.213/1991 (redação vigente na época da morte do de cujus – 

18/09/1997), estabelece que: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral 

de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 

um) anos ou inválido; (...) § 3º Considera-se companheira ou companheiro 

a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou 

com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição 

Federal. § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I 

é presumida e a das demais deve ser comprovada”. Como se vê, o direito 

à pensão da companheira depende da comprovação de união estável 

como entidade familiar. Na hipótese, a informação contida na certidão de 

óbito (fls. 29 do PDF) e os demais documentos juntados aos autos, por si 

só, não se mostram suficientes para o deferimento da medida. Assim, 

nesta fase inicial, não há elementos que evidenciam a alegada união 

estável. Além disso, não se vislumbra perigo de dano, já que o 

requerimento administrativo do benefício de pensão por morte foi 

indeferido no ano de 1997, e, somente agora, a autora pleiteia 

judicialmente a concessão do benefício. Dessa forma, a tutela de urgência 

almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram 

preenchidos os requisitos legais, não só por ausência da probabilidade do 

direito da autora, como também pela ausência de perigo de dano. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porque 

não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, 

porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, 

§ 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. 

Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, 

além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da 

economia processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE a parte requerida 

para oferecer resposta escrita, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335, 

do Código de Processo Civil). Cientifique o(a) demandado(a) que, não 

sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 19 de junho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO OAB - SP125908 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1004437-51.2018.8.11.0003 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, 20 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004363-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1004363-94.2018.8.11.0003. 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, terça-feira, 19 de 

junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1003662-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

RODAR BRASIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1003662-36.2018.8.11.0003 VISTO. WASHINGTON 

GUSTAVO BEZERRA NEVES ajuizou embargos de terceiro em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, visando desconstituir a penhora sobre os 
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valores encontrados nas suas contas bancárias, determinada no 

processo de execução fiscal nº 1002371-35.2017.8.11.0003. Alega que, 

em 10 de outubro de 2015, vendeu sua cota parte da empresa Rodar 

Brasil Serviços e Transportes Ltda; contudo, no mês de maio de 2017, 

deparou-se com uma citação de ação de execução fiscal manejada pelo 

Estado de Mato Grosso. Aduz que a citação foi direcionada ao 

representante legal da aludida empresa, da qual não é proprietário desde 

outubro de 2015, muito menos representante legal. Assevera que, em 06 

de outubro de 2017, o Embargado requereu o bloqueio de valores nas 

suas contas, o que ocorreu na data de 31 de outubro de 2017. Sustenta, 

ainda, que não é mais responsável pelos débitos da empresa, de modo 

que deve ser determinado o desbloqueio de qualquer valor de suas contas 

e a sua exclusão de qualquer execução fiscal referente àquela empresa. 

Ao final, requer a procedência dos embargos, para declarar insubsistente 

a penhora online de valores na conta corrente do embargante, 

extinguindo-se a penhora em debate, nos termos do artigo 674 do Código 

de Processo Civil. É o relatório. Decido. O embargante busca a extinção da 

penhora de valores sobre as suas contas bancárias, levada a efeito nos 

autos da Execução Fiscal n° 1002371-35.2017.8.11.0003, sob o 

argumento de que não é mais responsável pelos débitos da empresa 

Rodar Brasil Serviços e Transportes Ltda, pois vendeu sua cota parte em 

outubro de 2015. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, 

os Embargos de Terceiro destinam-se à defesa daquele que, não sendo 

parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os 

bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato 

constritivo. Vejamos: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, 

sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou 

sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá 

requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de 

terceiro”. Na hipótese, verifica-se que o Embargante integra o polo passivo 

da Execução Fiscal nº 1002371-35.2017.8.11.0003, na qual foi deferida a 

penhora em debate, o que acarreta na sua ilegitimidade para propor 

embargos de terceiro. Nesse sentido é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Figurando os agravantes no polo passivo da 

execução no processo principal, impõe-se a manutenção da decisão a 

quo que reconheceu sua ilegitimidade ativa ad causam para propor 

embargos de terceiro. Exegese do artigo 674 do CPC de 2015. (TRT 3ª R.; 

AP 0011580-32.2017.5.03.0031; Relª Desª Ana Maria Amorim; DJEMG 

15/06/2018). EMBARGOS DE TERCEIRO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de 

terceiro são ação autônoma à disposição do terceiro atingido pelos efeitos 

da execução do título e visam precipuamente à proteção do patrimônio 

cuja posse seja turbada ou esbulhada por ato de apreensão judicial. 

Assim, incluída a pessoa no polo passivo da ação principal antes da 

oposição dos embargos de terceiro, carece o respectivo autor de 

legitimidade para tanto. Agravo de petição conhecido e desprovido. (TRT 

10ª R.; AP 0001207-98.2017.5.10.0013; Terceira Turma; Rel. Des. Antônio 

Umberto de Souza Júnior; Julg. 30/05/2018; DEJTDF 08/06/2018; Pág. 

1772). A alegação do Embargante no sentido de que não é parte na citada 

execução fiscal em virtude de ter se retirado do quadro societário da 

empresa executada Rodar Brasil Serviços e Transportes Ltda, por si só, 

não lhe confere legitimidade para manejar a presente demanda, pois 

enquanto não excluído do polo passivo do feito executivo ele permanece 

como executado. O Embargante deve promover sua defesa pela via 

adequada e não por meio de embargos de terceiro, haja vista que esta 

ação é instrumento destinado àquele estranho à relação jurídica 

processual dos autos em que se deu a constrição ou ameaça de 

constrição. Assim, diante da manifesta ilegitimidade ativa do Embargante, o 

indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas 

considerações, com fundamento nos artigos 485, I, e 330, II, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais. Entretanto, declaro suspensa tal obrigação enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte embargante. Somente poderá ser 

executada se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tal obrigação (artigo 98, 

§ 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Deixo de 

condenar o Embargante em honorários advocatícios, tendo em vista que o 

Embargado sequer foi citado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P. R. I. C. Rondonópolis, terça-feira, 18 de 

junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1003663-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1003663-21.2018.8.11.0003 VISTO. ADRIANA DE 

OLIVEIRA ajuizou embargos de terceiro em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando desconstituir a penhora sobre os valores encontrados 

nas suas contas bancárias, determinada no processo de execução fiscal 

nº 1002371-35.2017.8.11.0003. Alega que, em 15 de maio de 2013, 

vendeu sua cota parte da empresa Rodar Brasil Serviços e Transportes 

Ltda; contudo, no mês de maio de 2017, deparou-se com uma citação de 

ação de execução fiscal manejada pelo Estado de Mato Grosso. Aduz que 

a citação foi direcionada ao representante legal da aludida empresa, da 

qual não é proprietária desde maio de 2013, muito menos representante 

legal. Assevera que, em 06 de outubro de 2017, o Embargado requereu o 

bloqueio de valores nas suas contas, o que ocorreu na data de 31 de 

outubro de 2017. Sustenta, ainda, que não é mais responsável pelos 

débitos da empresa, de modo que deve ser determinado o desbloqueio de 

qualquer valor de suas contas e a sua exclusão de qualquer execução 

fiscal referente àquela empresa. Ao final, requer a procedência dos 

embargos, para declarar insubsistente a penhora online de valores na 

conta corrente da embargante, extinguindo-se a penhora em debate, nos 

termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A 

embargante busca a extinção da penhora de valores sobre as suas 

contas bancárias, levada a efeito nos autos da Execução Fiscal n° 

1002371-35.2017.8.11.0003, sob o argumento de que não é mais 

responsável pelos débitos da empresa Rodar Brasil Serviços e 

Transportes Ltda, pois vendeu sua cota parte em maio de 2013. De acordo 

com o artigo 674 do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro 

destinam-se à defesa daquele que, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre 

os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Vejamos: “Art. 

674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça 

de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito 

incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou 

sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Na hipótese, verifica-se 

que a Embargante integra o polo passivo da Execução Fiscal nº 

1002371-35.2017.8.11.0003, na qual foi deferida a penhora em debate, o 

que acarreta na sua ilegitimidade para propor embargos de terceiro. Nesse 

sentido é a jurisprudência: EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Figurando os agravantes no polo passivo da execução no processo 

principal, impõe-se a manutenção da decisão a quo que reconheceu sua 

ilegitimidade ativa ad causam para propor embargos de terceiro. Exegese 

do artigo 674 do CPC de 2015. (TRT 3ª R.; AP 0011580-32.2017.5.03.0031; 

Relª Desª Ana Maria Amorim; DJEMG 15/06/2018). EMBARGOS DE 

TERCEIRO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Nos termos do 

art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são ação autônoma à disposição 

do terceiro atingido pelos efeitos da execução do título e visam 

precipuamente à proteção do patrimônio cuja posse seja turbada ou 

esbulhada por ato de apreensão judicial. Assim, incluída a pessoa no polo 

passivo da ação principal antes da oposição dos embargos de terceiro, 

carece o respectivo autor de legitimidade para tanto. Agravo de petição 

conhecido e desprovido. (TRT 10ª R.; AP 0001207-98.2017.5.10.0013; 

Terceira Turma; Rel. Des. Antônio Umberto de Souza Júnior; Julg. 

30/05/2018; DEJTDF 08/06/2018; Pág. 1772). A alegação da Embargante 

no sentido de que não é parte na citada execução fiscal em virtude de ter 

se retirado do quadro societário da empresa executada Rodar Brasil 

Serviços e Transportes Ltda, em data anterior à inscrição da dívida 

cobrada, por si só, não lhe confere legitimidade para manejar a presente 

demanda, pois enquanto não excluída do polo passivo do feito executivo 

ela permanece como executada. A Embargante deve promover sua 

defesa pela via adequada e não por meio de embargos de terceiro, haja 

vista que esta ação é instrumento destinado àquele estranho à relação 
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jurídica processual dos autos em que se deu a constrição ou ameaça de 

constrição. Ademais, in casu, extrai-se que a Embargante carece de 

interesse processual, tendo em vista que, conforme consta no Recibo de 

Protocolamento de Bloqueio de Valores juntado nos autos da execução 

fiscal (Id. 10584919), a única quantia encontrada nas contas bancárias da 

Embargante, qual seja, R$ 69,31, foi desbloqueada no dia 03/11/2017. Ou 

seja, nenhum valor da Embargante permaneceu bloqueado nos autos da 

execução fiscal. Assim, diante da ausência de interesse processual da 

Embargante e, ainda, da sua manifesta ilegitimidade ativa, o indeferimento, 

de plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, 

com fundamento nos artigos 330, incisos II e II, e 485, inciso I, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Condeno a embargante ao pagamento das custas 

processuais. Entretanto, declaro suspensa tal obrigação enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte embargante. Somente poderá ser 

executada se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tal obrigação (artigo 98, 

§ 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Deixo de 

condenar a Embargante em honorários advocatícios, tendo em vista que o 

Embargado sequer foi citado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P. R. I. C. Rondonópolis, terça-feira, 19 de 

junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXSANDRO MAZIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001630-29.2016.8.11.0003. AUTOR: MARCIO ALEXSANDRO MAZIERO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Intime-se a parte autora para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001690-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA OAB - MT21465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 21/06/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001872-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Cumpra-se o último despacho proferido nos autos. Rondonópolis, 

20 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007031-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LOURENCO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1007031-72.2017.8.11.0003 VISTO. INDEFIRO o pedido de 

intimação das testemunhas arroladas formulado no Id. 13444290, uma vez 

que cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas, 

nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil. Se cumpridas todas 

as determinações do despacho anterior, aguarde-se a realização da 

audiência designada nestes autos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 12 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002364-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINE NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N°: 1002364-09.2018.8.11.0003 VISTO. KELLEM CRISTINE 

NOVAES ajuizou ação ordinária com obrigação de fazer c/c exibição de 

documentos c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que foi classificada 

na posição 141 no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis (EDITAL N.º 001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE AGOSTO DE 

2015), para o cargo de Professor do Ensino Fundamental. Aduz que, no 

período de validade do concurso, houve as nomeações dos aprovados 

até a numeração 81, e que houve a contratação de 300 pessoas para 

exercer o cargo em comissão de professores do ensino fundamental, 

conforme se infere do documento de transferência de dotação folha de 

pagamento de julho e folha de pagamento 13º do salário, 1ª parcela de 

2016. Alega, ainda, que, antes do término de validade do concurso 

público, o requerido promulgou a Lei nº 9.557/2017, que autoriza o Poder 

Executivo a efetuar contratação temporária de profissionais, mediante 

Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria 

Municipal de Educação, a fim de atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, ou seja, para contratação de profissionais 

na área da educação fundamental; sendo, posteriormente, realizado o 

processo seletivo simplificado 001/2018/SMGP, no qual houve a 

contratação de 109 pessoas. Acrescenta que o requerido se utiliza do 

expediente da contratação temporária com nítido intuito de não dar posse 

aos servidores classificados no concurso de preenchimento efetivo, 

mesmo havendo a necessidade do serviço. Assim, requer a concessão 

de tutela antecipada para determinar que o requerido proceda à nomeação 

e posse da autora, para o cargo de Professor do Ensino Fundamental. A 

autora apresentou emenda a inicial (Id. 13224099). É o relatório. Decido. 

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300). A autora pleiteia a sua nomeação ao cargo de Professor do Ensino 

Fundamental, para o qual foi classificada em 141º lugar. De início, válido 

observar que o concurso ao qual a autora ficou classificada em 141º 

lugar para cargo de Professor do Ensino Fundamental foi regido pelo Edital 

nº 001/2015-PMR/SEMED, de 31 de agosto de 2015, disponível no seguinte 

l i n k :  < 

http://www.cev.ufmt.br/Portal/Concursos/semedroo2015/EDITAL0012015.

pdf >. Da análise do referido edital e dos documentos acostados aos 

autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso 

público para provimento de cargos públicos ofertando, dentre outras, 

41(quarenta e uma) vagas de ampla concorrência, 6 (seis) para pessoas 

com deficiência e 13 (treze) para pessoas com baixa renda, para o cargo 

de Professor do Ensino Fundamental, conforme Edital de Complementação 

e  d e  R e t i f i c a ç ã o  n º 

002/2015-PMR/SEMED(http://www.cev.ufmt.br/Portal/Concursos/SEMEDR

OO2015/EDITAL%20DE%20COMPLEMENTAR%2002.pdf). Extrai-se que o 

referido certame foi homologado em 5 de fevereiro de 2016, por meio do 

Decreto nº 7.811, ficando a requerente classificada em 141º lugar na 

ampla concorrência para o cargo de Docente do Ensino Fundamental/anos 

iniciais (Id. 12558115, p. 6). Como se vê, a autora foi classificada no 
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concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, provados, estariam aptos a ocupar o mesmo 

cargo ou função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade 

de que o candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 

posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). Na hipótese dos autos, a autora alega 

que a sua mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à 

nomeação em razão das inúmeras contratações precárias realizadas pelo 

requerido durante e após a vigência do concurso. Em que pese a 

demandante afirme que houve a contratação de 109 pessoas para 

exercem o cargo de professor do ensino fundamental (Processo Seletivo 

Simplificado 001/2018/SEMGP), para o qual ela foi aprovada no certame, 

os documentos juntados, nesta fase inicial, não comprovam que tais 

contratações ocorreram com o intuito de preencher cargos efetivos 

vagos. Isso porque, de acordo com Edital de Seleção nº 001/2018, 

disponibilizado no DIORONDON nº 4121, o Processo Seletivo Simplificado 

001/2018/SEMGP teve como objetivo a “contratação por tempo 

determinado de profissionais para prestarem serviço junto a Secretaria 

Municipal de Educação, nos casos de impedimento em virtude de licenças 

e afastamentos de servidores efetivos, conforme disposto no artigo 22 da 

Lei Complementar 228/2016, bem como atende à necessidade temporária 

de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação” 

(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/docs/Diario-4121-16-01-18%20%20E

dital%20PSS% 20 001-2018-SEMED.pdf). Assim, depreende-se que o 

referido teste seletivo visou apenas à contratação de professores para 

substituição daqueles afastados ou em licença de acordo com a lei e não 

o preenchimento de cargos efetivos vagos. A alegação de que a 

Municipalidade nomeou e mantém mais de 300 professores em cargo em 

comissão é frágil, nesse momento processual. Analisando a lista 

apresentada pela requerente (documento de transferência de dotação 

folha de pagamento de julho e folha de pagamento 13º do salário, 1ª 

parcela de 2016), verifica-se que há relacionados tanto servidores 

efetivos como contratados e que a grande maioria dos contratados já foi 

exonerada, o que demonstra, em tese, que referidas contratações também 

não serviram para preencher cargos efetivos vagos. Portanto, os 

documentos juntados aos autos não comprovam, de maneira efetiva, pelo 

menos nesta fase inicial, a contratação precária de servidores para 

preenchimento de cargos efetivos vagos em quantitativo superior a 

colocação da autora, de modo que ela não tem direito subjetivo à 

nomeação. Como já dito, a mera expectativa de nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à 

nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes, o que, a princípio, não restou comprovado nos autos. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). CITE-SE o requerido para oferecer 

resposta escrita, no prazo legal. Cientifique-se o demandado que, não 

sendo contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 20 de junho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO MONTEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TAQUES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 12 de junho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001121-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1001121-30.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

previdenciária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por WILLIAN 

RODRIGUES PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Citado, o INSS deixou decorrer o prazo sem apresentar 

contestação, conforme certidão de Id. 13585396. No caso, imprescindível 

a realização de prova pericial. Assim, nomeia-se como perito o médico Dr. 
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Diógenes Garrio Carvalho, podendo ser encontrado na Rua Afonso Pena, 

809, nesta cidade (telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), devendo ser 

intimado da nomeação, para que submeta o autor à avaliação médica 

emitindo-se o competente laudo médico. Embora o autor seja beneficiário 

da Justiça Gratuita, não existe nesta Comarca profissional que realize 

perícia médica sem receber sua contraprestação, de modo que para dar 

continuidade no processo, a parte autora deve pagar o valor dos 

honorários ao próprio médico no ato da realização da perícia, trazendo 

aos autos o comprovante do pagamento dos honorários. Outrossim, tendo 

em vista que o requerente é beneficiário da Justiça Gratuita, fixo o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, 

conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, intime-se o médico perito para designar 

data para realização da perícia, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelas partes. Intime-se a parte autora de que os honorários 

do perito deverão ser pagos diretamente ao médico, no ato da perícia, 

mediante entrega de recibo, que deverá ser acostado aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 12 de junho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003735-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILTO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

KATIA SANTANA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

JOCIMAR SAMPAIO (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001073-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1001073-71.2018.8.11.0003 VISTO. Intimem-se as partes 

para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

prescrição quinquenal, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 

nº 561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, bem como do novo 

posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos em 

que houve reestruturação da carreira do servidor público, com a 

instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Após, tragam os 

autos conclusos. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 20 de junho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003413-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ATAIDES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

20/20 SERVICOS MEDICOS S/S (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001079-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1001079-78.2018.8.11.0003 VISTO. Intimem-se as partes 

para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

prescrição quinquenal, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 

nº 561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, bem como do novo 

posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos em 

que houve reestruturação da carreira do servidor público, com a 

instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Após, tragam os 

autos conclusos. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 20 de junho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª DENISE RODEGUER, 

PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003045-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIVANIA DE OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª DENISE RODEGUER, 

PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318311 Nr: 1474-64.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO J. GAUER HOTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURICIO J. GAUER HOTEL, CNPJ: 

24746067000138, Inscrição Estadual: 13061455-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 
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(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. Proceda o desapensamento dos executivos 

fiscais Cód. 318311 e Cód. 318309.Ademais, no que cerne aos embargos 

de terceiro (Cód. 351649), à Fazenda Exequenda deverá manifestar 

naqueles autos. No mais, o(a) exequente requer a imposição de restrição 

judicial de veículo automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do 

sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas diligências 

realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do(a) 

executado(a).O pedido de ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que o(a) executado(a) venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o(a) 

executado(a) não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a 

penhora, sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida 

pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade 

ao processo de execução.Com essas considerações, DEFIRO a imposição 

de restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) 

cadastrados em nome do(a) executado(a).Efetuado o registro, caberá 

ao(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), 

via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 20 de junho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725482 Nr: 6439-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. DE CARVALHO COMERCIO ME, 

SEBASTIAO CORREA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIAO CORREA DE CARVALHO, 

Cpf: 56952678115, Rg: 95381-6, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.Considerando que os executados já haviam 

sido citados por meio do Edital de fls. 45, torno sem efeito o Edital expedido 

às fls. 61.Intime-se o executado acerca da penhora de fls. 59, via edital, 

para, querendo, apresentar embargos no prazo legal.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, 20 de junho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 895826 Nr: 3853-98.2018.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERV SAUDE, IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA PEREZ GOES - 

OAB:14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c devolução do 

indébito c/c danos morais c/c tutela provisória ajuizada perante a Justiça 

Federal por TEREZINHA PEREIRA DA COSTA em face do SERV SAÚDE e 

IMPRO – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS.A autora atribuiu à causa o valor de R$ 

20.003,40 (vinte mil três reais e quarenta centavos) (fl. 02/10).A decisão 

de fl. 31 declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal e 

determinou a remessa dos autos para o distribuidor desta Comarca. É o 

relatório.Decido.A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito federal e 

municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta limitada 

às causas não excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a 

seguir transcrito:“Art. 2º 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.§ 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

(...)”..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712358 Nr: 7418-80.2012.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, JOSÉ FÁBIO 

PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALCIDES DE MORAES, SEVEN 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HÉLIO CAVALCANTI GARCIA, 

ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, HELIO CAVALCANTE 

GARCIA FILHO, IRMÃOS KANASHILO LTDA, EDISON LUIS CAVALCANTI 

GARCIA, ROSANA AUXILIADORA FALCAO GARCIA GUIMARAES, 

ANTONIO GUIOMAR FERREIRA BARBOSA, OBJETIVA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864, LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:4118/B, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, JOSÉ FABIO 

PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864 OAB/MT, RODRIGO CALETTI DEON 

- OAB:8447-B

 INTIMAÇÃO AO ADV. DR JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI, 

representanda a parte Exequente, para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias acerca da petição e documento de fls. 258/262.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736087 Nr: 15500-66.2013.811.0003

 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: MARISTELA APARECIDA BONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 
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requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813686 Nr: 796-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, TRACTOR PARTS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA, 

ADAHER DE LARA PINTO, JOAO BATISTA ROSA, CHRISTIAN DAVES 

GUIMARAES ROSA, ESPOLIO DE EURIPEDES DIAS DOS SANTOS, JOEL DE 

LARA PINTO, KEITE AGNES GUIMARAES ROSA CUSTODIO, AILTON 

MIGUEL DE OLIVEIRA, ELIAS DE SOUSA ROSA, CLAUDIO CESAR 

CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:MT0005009, OTACILIO PERON - OAB:3684, PROCURADOR - 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 813686

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por OTACILIO PERON face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, visando receber o valor de R$ 4.953,22.

O executado foi regularmente citado e concordou expressamente com os 

cálculos do exequente (fls. 87).

Ante a concordância do executado com o demonstrativo do débito, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 84, porque aparentemente estão de 

acordo com a sentença.

Encaminhe-se ao Departamento da Secretaria auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de malote digital, os documentos 

mencionados no artigo 3º, § 1º do Provimento11/2017-CM.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, será enquadrado como 

crédito pequeno valor, em relação ao ente público devedor, até as 

seguintes quantias:

 ? INSS – 60 salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001);

? ESTADO DE MATO GROSSO – 100 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 

10.656/2017);

? MUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, II, da ADCT).

Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o 

uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo 

( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Em se tratando de crédito superior ao especificado anteriormente, 

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.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807039 Nr: 17043-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTINMAT EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, TIAGO 

RODRIGUES CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 349.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre os embargos de 

declaração de fls. 46/47, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 430377 Nr: 12247-12.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDES BARBOSA & DUARTE LTDA, LEONOR 

LEDES BARBOSA, EMERSON ALIANDRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895/MT

 VISTO.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da certidão de fl. 58.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756585 Nr: 11226-25.2014.811.0003

 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: PAULO LUCIANO PEREIRA DE DEUS, DIVINO JOSE 

BATISTA DE ARAUJO, NEUCIR FAUTINO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intimem-se os autores para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 753059 Nr: 9331-29.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGUES NUNES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767794 Nr: 1242-80.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 874651 Nr: 8217-50.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR CARVALHO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS RAFAEL DE MENEZES 

SANTOS - OAB:85499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

ADAIR CARVALHO DE SÁ ajuizou embargos de terceiro em face da 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

desconstituir a penhora sobre o veículo CHEVROLET CELTA 1.0 LS, placa 

ATY 4434, ano 2011, RENAVAM nº 00325836582 (fls. 5/13).

Determinou-se a intimação da embargante para indicar na execução fiscal 

9891-34.2015.811.0003 onde foi penhorado via RENAJUD algum veículo 

dos executados, sob pena de indeferimento da petição inicial (fls. 32).

Intimada, a embargante requereu a desistência da ação e a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita (fls. 37/38).

É relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de desistência da ação.

Na hipótese dos autos, o requerido ainda não foi citado, sendo, portanto, 

desnecessário o consentimento do réu, nos termos § 4º, do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.

 In verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 

do réu, desistir da ação”.

Com essas considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do CPC.

 Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais. 

Entretanto, declaro suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de 

pobreza da requerente. Se dentro de 05 anos, a autora não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).

 Incabível a condenação em honorários, tendo em vista que sequer houve 

a citação da embargada.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755434 Nr: 10557-69.2014.811.0003

 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: MARA JACINTA DE LARA MOURA ZAMBONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736304 Nr: 15672-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARISA MACHADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 355/361 reformou a sentença de extinção da liquidação 

(fls. 213/216), determinando o regular processamento do cumprimento de 

sentença, inclusive com a sua liquidação.

Intimada, a autora requereu a homologação dos honorários advocatícios 

indicados às fls. 110/111 e a expedição da respectiva RPV. Requereu, 

ainda, o prosseguimento do feito, com a intimação do perito para 

apresentar relatório detalhado dos valores apurados através da perícia (fl. 

370).

INDEFIRO o pedido de intimação do perito para apresentação de relatório 

detalhado, haja vista que já foi apresentado o competente laudo pericial, 

no qual constam as informações atinentes a apuração do percentual 

devido a título de perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV (fls. 176/191).

Ademais, informo que deliberarei acerca da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.

 Intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

as dúvidas levantadas pelo Estado de Mato Grosso (fls. 195/197), nos 

termos do artigo 477, § 2º, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804108 Nr: 15938-24.2015.811.0003

 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: BENEDITA AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

INDEFIRO o pedido de fls. 208/209, haja vista que o efeito suspensivo 

pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento interposto já foi indeferido, 

conforme decisão de fls. 221/223.

Intime-se o Município de Rondonópolis para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737145 Nr: 35-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 98/100, para 

querendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, iniciado o prazo da 

parte autora representada pelo advogado CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, OAB/MT nº 17.553/O.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805787 Nr: 16613-84.2015.811.0003

 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: IRACY NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimação das partes acerca dos esclarecimentos do laudo pericial de fls. 

405/406, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dia. 

Iniciado o prazo da parte autora representada pela advogada Cibele 

Prietch Pagno, OAB/MT 9.947-B.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 726885 Nr: 7794-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SILVERIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, TANIA REGINA NANES DA SILVA - 

PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11.230-B

 INTIMAÇÃO AO DRº VANDERLEI SILVERIO PEREIRA, para, no prazo de 10 

(dez) dias manifestar-se acerca da petição e documento de fls. 116/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820505 Nr: 3156-48.2016.811.0003

 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: JOSÉ CARLOS ALMEIDA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 894997 Nr: 3550-84.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALLDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de embargos de terceiros com pedido liminar ajuizado por PEDRO 

LUCIANO LOBO em face do MUNCÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em 

síntese, que no mês de abril do ano de 2014, realizou contrato verbal de 

cessão de direito com o Sr. Milton Pereira, a fim de estabelecer uma oficina 

mecânica no imóvel localizada no lote 2, da quadra Ind-3, do loteamento 

denominado Distrito Industrial, aceitando a condição de cuidar e investir no 

local.

Alega que deu início as suas atividades e investiu no local o valor de R$ 

320,000,00 (trezentos e vinte mil reais), sendo as melhorias realizadas no 

espaço físico de fácil constatação, bastando, para tanto, observar o antes 

e depois da sua posse.

Informa que possui um contrato com uma empresa multinacional (ADM), 

que abastece uma frota de mais de mil caminhões que passam em frente 

da sua oficina.

 Sustenta, ainda, que é ocupante de boa fé, por cessão de direito, da área 

em questão, de modo que seu direito de terceiro de boa fé deve ser 

protegido, até mesmo porque realizou investimentos no local para melhorar 

sua condição de trabalho e permaneceu por vários anos na área sem que 

fosse sequer notificado.

 Ao final, requer a concessão de liminar para suspender a imissão de 

posse até a decisão da presente ação (fls. 04/07).

 É o relatório.

Decido.

Na hipótese, o embargante pretende suspender a ordem de imissão na 

posse da área localizada no lote 2, da quadra Ind-3, do loteamento Distrito 

Industrial, nesta cidade, oriunda da Ação de Reversão de Bem Público nº 

10876-08.2012.811.0003 – Código 715583 (autos em apenso), sob a 

alegação de ter realizado contrato verbal de cessão de direito com o Sr. 

Milton Pereira, no mês de abril de 2014, com a finalidade de estabelecer 

uma oficina mecânica na área.

Sustenta, ainda, que deu início as suas atividades e investiu no local, onde 

permaneceu por vários anos sem aos menos ser notificado, sendo 

surpreendido com a aludida ação da prefeitura.

 De acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil, a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos 

será determinada quando provado o domínio ou a posse. In verbis:

 “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 

ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Extrai-se dos autos da Ação de Reversão de Bem Público nº 

10876-08.2012.811.0003 – Código 715583 que o Estado de Mato Grosso, 

em 28.12.1988, cedeu à empresa Combustil – Comércio de Combustível 

LTDA, da qual o Sr. Milton Pereira é representante, uma área de 14.000,00 

m2 , localizada na quadra IND-3, do Distrito Industrial, nesta cidade, para 

implantação de comércio de combustível, o que não foi cumprido pela 

empresa; bem como que a Lei nº 7.996, de 7.11.2003, autorizou a doação 

do bem em questão ao Município de Rondonópolis, o que se efetivou com a 

lavratura da escritura pública de doação, em 2 de abril de 2004.

Depreende-se também que a ação foi julgada procedente para o fim 

confirmar a liminar concedida e declarar a rescisão do Termo de Cessão 

de área firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Combustil, 

bem como a reversão do domínio de tal área ao Município de Rondonópolis, 

na data de 4 de novembro de 2014, tendo sido certificado o trânsito em 

julgado da sentença em 24 de agosto de 2015.

Como se vê, a área em questão é inegavelmente pública. Logo, a 

ocupação do Embargante é irregular, uma vez que inexiste ato da 

administração, com autorização expressa de ocupação, permissão, 

cessão ou concessão de direito real de uso.

A ocupação indevida de bem público, segundo a jurisprudência pacífica do 

Superior Tribunal de Justiça, não gera posse, mas, sim, mera detenção de 

natureza precária. Vejamos:

 AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 

ÁREA PÚBLICA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PEDIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a 

ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera 

detenção de natureza precária. 2. Pedido de indenização por benfeitorias 

que se afasta ante a não caracterização da posse no presente caso. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.448.907; 

Proc. 2014/0084766-3; DF; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 

21/03/2017)

 84304161 - DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OCUPAÇÃO DE ÁREA 

PÚBLICA POR PARTICULARES. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE 

RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os imóveis administrados pela 

Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) são públicos, sendo 

insuscetíveis de usucapião" (EREsp n. 695.928/DF, relator Ministro José 

Delgado, Corte Especial, julgado de 18/10/2006, DJ de 18/12/2006). 2. Não 

é possível a posse de bem público, e sua ocupação sem aquiescência 

formal do titular do domínio é mera detenção de natureza precária. 3. O art. 

1.219 do Código Civil em vigor estabelece a posse como requisito para que 

se possa fazer jus ao direito de retenção por benfeitoria. 4. Havendo mera 

detenção da coisa pública, não subsiste o direito de retenção decorrente 

de indenização por benfeitorias realizadas. 5. Recurso especial provido. 

(STJ; REsp 1.414.738; Proc. 2013/0361200-4; DF; Terceira Turma; Rel. Min. 

João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016)

 O fato de o Embargante ter permanecido na área por aproximadamente 4 

(quatro) anos, sem ser notificado, é irrelevante, uma vez que jamais 

exerceu posse sobre o bem.

Ademais, oportuno ressaltar que atos de mera permissão ou tolerância 

não induzem posse, assim como não autorizam a aquisição os violentos 

ou clandestinos, conforme previsto no artigo 1.208, do Código de 

Processo Civil.

 Assim, não há como ser deferida a medida liminar almejada, porquanto 

não evidenciada a posse ou domínio do Embargante sobre a área situada 

no lote 2, da quadra Ind-3, do loteamento Distrito Industrial, nesta Comarca.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo 

Embargante.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria 
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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 embragado para oferecer resposta escrita, no prazo 

legal.

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 881695 Nr: 10889-31.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CENTURIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23271, JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - OAB:23.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, confirmo a tutela provisória deferida às fls. 

28/29, e julgo procedente o pedido formulado nos embargos de terceiros 

apresentados por LUIZ CARLOS CENTURIÃO em face da FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 487, 

III, a”, do Código de Processo Civil, para desconstituir a penhora que recaiu 

sobre o veículo FIAT DOBLÔ ELX 1.8 Flex, placa HLX 5904, Renavam nº 

00165248033, levada a efeito no processo de execução fiscal nº 

7177-92.2001.811.0003 – Código 283741.Condeno a embargante ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no importe de R$ 

800,00 (oitocentos reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º e 8º (por 

analogia), do Código de Processo Civil, levando em consideração que se 

trata de demanda simples, em que o Procurador manifestou apenas uma 

vez no processo, reconhecendo, inclusive, o pedido inicial. Junte-se cópia 

desta sentença nos autos nº 7177-92.2001.811.0003 ..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 886431 Nr: 371-45.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA ALVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO EXTINTO estes embargos de terceiro, 

sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, nos termos do artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil e artigo 26, da Lei 6830/80. Sem 

honorários advocatícios, pois não houve citação.Quanto às custas 

processuais iniciais, considerando que possuem a natureza de taxa e já 

que não houve prestação jurisdicional em decorrência da perda do objeto 

da ação, não há que se falar em condenação do autora ao seu 

pagamento.P.R.I. ..

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786464 Nr: 8796-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIM IRMAOS MANFRINATO 

LTDA, ANDERSON CESAR MANFRINATO, JORGE AUGUSTO FRANCISCO 

MANFRINATO, ANA CAROLINA FRANCISCO

 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): ANA CAROLINA FRANCISCO, Cpf: 

70603235115, 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: 25/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL DE ALIM IRMAOS MANFRINATO LTDA, ANDERSON CESAR 

MANFRINATOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7468/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 83.425,82

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004575-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GARCIA DUARTE DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004575-18.2018.8.11.0003. AUTOR: RAQUEL GARCIA DUARTE DE 

MOURA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., No que tange ao 

procedimento, é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, é certo que a 

controvérsia, em princípio, não permite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, parágrafo 4º, II do Código de Processo Civil e este juízo não 

conta com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Ademais, designar audiência nessas hipóteses 

afronta os princípios da economia processual e da duração razoável do 

processo. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença ou saneamento e organização do processo. Por derradeiro, 

consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 738581 Nr: 1083-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Luiz Carlos da Costa 

em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando 

a homologação dos cálculos apresentado -fls. 155/164-.

 A executada concordou com os cálculos apresentados – fls. 173 -.

Diante disso, HOMOLOGO o valor apresentado pela parte autora – fls. 

155/164 –, qual seja, R$ 3.814,47 (três mil oitocentos e quatorze reais e 

quarenta e sete centavos) para que produza os seus efeitos legais e 

jurídicos.

Expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor, devidamente instruído 

com as indicações elencadas nos artigos 266 e 267 do Regimento Interno 

para ulteriores de direito.

 Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.

Após, intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, 

ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação total.

Intimem-se.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005359-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANALGODAO - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA AGROPECUARIA 

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$ 

92.589,79 (noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta 

e nove centavos) em contas bancárias do executado, PLANALGODÃO – 

PLANEJAMENTO E ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA-ME – CNPJ 

05.950.657/0001-33, 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 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.: 330050 Nr: 860-74.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Intimação da advogada de defesa para apresentação dos memoriais no 

prazo legal.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614279 Nr: 4905-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEIMISON JÚNIOR LIMA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação para o advogado do réu, conforme consta à fl. 133, Dr. Ary da 

Costa Campos, para que apresente resposta à acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 297119 Nr: 747-96.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INIVALDO DE MORAIS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:9.496/MT

 I – Decorrente da certidão retro, redesigno para o dia 27 de julho de 2018, 

às 15h00min (MT), audiência de instrução e julgamento.

II – Cumpram-se as demais determinações da decisão anterior, restando 

autorizada a expedição de missivas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623228 Nr: 6132-10.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 Intimação para o advogado do réu, Dr. Fernando Roberto Dias, para que, 

no prazo legal, manifesta na fase do art. 422 do CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 332389 Nr: 3200-88.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e considerando a vontade soberana do 

Conselho de Sentença, CONDENO o réu JOÃO OLIVEIRA DE JESUS, 

qualificado nos autos, na sanção do art. 121, § 2º, inc. II ( Motivo Fútil ) do 

CP, à pena privativa de liberdade de 12 ( doze ) anos de reclusão, em 

regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33,§ 2º, 

alínea “a” e § 3º do CP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 332389 Nr: 3200-88.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos em correição.

R. hoje.

Aguarde-se a realização do júri já designado no despacho anterior.

Às demais providências.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 615122 Nr: 5778-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 I – Homologo a desistência da oitiva de Anderson Moura Ferreira, 

formulado em fl. 75.

II – Decorrente da certidão retro, redesigno para o dia 27 de julho de 2018, 

às 16h10min (MT), audiência de instrução e julgamento.

III – Cumpram-se as demais determinações da decisão anterior.

IV – Oficie-se ao juízo de Itiquira solicitando informações quanto à missiva, 

observando-se o ofício de fl. 81.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665220 Nr: 13535-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8, RLADS, CMF, FJBJMS, LDSR, GKDJP, 

VADS, RHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT

 Assim, em consonância com o parecer ministerial de fls. 569/591, defiro o 

compartilhamento de provas formulado, concedendo o acesso das provas 

produzidas no relatório de análise nº 050/2018-NI/DERF, para que sejam 

utilizadas nos Inquéritos Policiais: DA BUSCA E APREENSÃO Assim, com 

fundamento no art. 240, § 1º, e alíneas “c”, “d” e “e”, do Código de 

Processo Penal DEFIRO o pedido de busca e apreensão ora formulado, 

para encontrar os objetos relacionados à prática criminosa, a ser 

realizada exclusivamente nos endereços: III- DO AFASTAMENTO DO 

SIGILO BANCÁRIO Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela 

autoridade policial de afastamento do sigilo bancário de todas as contas 

de depósito, conta poupança, contas de investimento e outros bens, 

direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras e Cooperativas de 

Crédito, de Rodrigo Henrique Silva dos Santos, inscrito no CPF nº 

017.738.351-81, do período 01.01.2017 a 15.05.2018. IV- DO BLOQUEIO 

DOS APARELHOS E LINHAS TELEFÔNICAS Diante disso, DEFIRO a 

representação formulada pela autoridade policial e DETERMINO o bloqueio 

dos IMEIs e IMSIs dos 342 (trezentos e quarenta e dois) aparelhos 

telefônicos detectados no interior da Penitenciária. Diante disso, restando 

demonstrado o risco concreto à ordem pública e por conveniência da 

instrução criminal, com fundamento nos artigos. 311 e 312, ambos do 

Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva dos investigados 

RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA, CLARISVALDO MORAES DE 

FREITAS, GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA, FHAGNNER JOÃO 

BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS e LETÍCIA DE SOUZA RODRIGUES. 

Diante disso, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, alínea “a” da Lei 

7.960/89 c/c art. 2º, § 4º da Lei 8.072/90, DEFIRO os requerimentos 

formulados pela autoridade policial e DECRETO a prisão temporária de 

RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e VANUSA ALVES DA SILVA 

pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 675853 Nr: 7735-79.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 
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NETO - OAB:18454/O

 DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Trata-se de prisão em flagrante ocorrida nesta data, em razão do 

cometimento dos crimes descritos nos artigos 303, 304, 305 e 306, do 

Código de Trânsito Brasileiro, praticado em tese, por ALEX SANDRO 

ROCHA.

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer 

ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com 

o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a 

prisão ora apresentada.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

Indo direto ao ponto, tendo em vista que o flagrado não apresentou 

nenhum documento hábil para identificá-lo, justificada está sua prisão nos 

termos do parágrafo único do art. 313 do CPP, assim redigido: “Também 

será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a 

identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos 

suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado 

imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese 

recomendar a manutenção da medida”.

Diante disso, em razão de o autuado não ter apresentado nenhum 

documento hábil para identificá-lo, nos termos do art. art. 313, § único, do 

CPP, converto a prisão em flagrante de ALEX SANDRO ROCHA em 

preventiva.

Determino seja procedida a identificação criminal do flagrado, nos termos 

da Lei 12.037/09.

Expeça-se mandado de prisão e oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 

dias, proceder à identificação criminal do autuado, inclusive por meio 

datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões 

digitais do autuado com aquelas eventualmente existentes no banco de 

dados da Secretaria de Segurança Pública.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se expedindo o necessário, com 

urgência.

Lavre-se termo de compromisso. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 675881 Nr: 7763-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT

 Trata-se de prisão em flagrante ocorrida nesta data, em razão do 

cometimento dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso 

permitido (artigo 12, da Lei nº 10.826/2003) e tentativa de ingresso de 

aparelho celular em presidio (artigo 349-A c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal), praticado, em tese, por RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS 

SANTOS.Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste 

qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em 

consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual 

HOMOLOGO a prisão ora apresentada.DA NECESSIDADE DA 

MANUTENÇÃO CAUTELARQuanto à necessidade de manutenção do 

preso no cárcere, é certo que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a 

prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória 

para ter natureza pré-cautelar, er prova da existência do crime m foi 

efetuada a prisão em flagrante delito do autuado 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 criminal desta comarca, acerca da prisão do 

autuado.Determino o apensamento destes autos ao procedimento/código 

nº 665220.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste quanto a representação pela conversão da prisão temporária 

em preventiva formulada pela autoridade policial nos autos/cód nº 

665220.No que tange ao pedido de restituição de valores apreendidos na 

posse do autuado, determino seja oficiado a d. autoridade policial para que 

informe a este juízo no prazo de 05 dias, se os valores ainda interessam 

as investigações.Traslade-se cópia da decisão para o respectivo inquérito 

policial, após, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669763 Nr: 2321-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos.

Não obstante o término da instrução, diante da juntada do laudo pericial da 

motocicleta apreendida com o acusado (fls. 95/98), procedida 

posteriormente às alegações finais das partes, determino seja concedida 

vista dos autos ao Ministério Público e à defesa para que 

ratifiquem/retifiquem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 

05 (cinco) dias.

Cumprida a diligência, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 670985 Nr: 3404-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA, 

JEFERSON PEREIRA ALVES, SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, GETULIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA - OAB:OAB/MT 15193, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/ 

4.310 A, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos em correição.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

as respostas à acusação de fls. 116/123 e fls. 190/192.

 Rondonópolis/MT, em 20 de junho de 2018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671610 Nr: 3971-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FREITAS CAVALCANTE, RAFAEL 

DOUGLAS NASCIMENTO DE QUEIROZ, THIERRY FRANÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805-MT

 Vistos em correição.

 Ante a juntada do ofício de fl. 202, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que manifeste o que entender necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669763 Nr: 2321-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição da vítima Edson Vidal dos Santos e 

das testemunhas Edson Vidal dos Santos e Carlos Henrique Pereira.

Diante da inquirição da testemunha e interrogado o réu neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos em 

gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 672249 Nr: 4513-06.2018.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 30.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Emerson Costa como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 4°, 

inciso 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.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 614066 Nr: 4686-06.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY PEREIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDÂNIA BARCELO DA 

SILVA - OAB:19722

 Vistos, em correição.

Certifique-se quanto ao cumprimento das condições da proposta de 

suspensão condicional do processo e, após, dê-se vista ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665220 Nr: 13535-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8, RLADS, CMF, FJBJMS, LDSR, GKDJP, 

VADS, RHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT

 Com a palavra, o Ministério Público nada requereu.

A defesa da investigada Vanusa requereu o prazo de 05 dias para juntar 

aos autos instrumento de procuração e requereu a juntada neste ato das 

certidões de nascimento dos filhos da mesma, bem como formulou pedido 

de conversão da prisão temporária em domiciliar.

Já a defesa da investigada Letícia requereu a juntada do instrumento de 

procuração, bem como formulou requerimento de acesso aos autos para 

extração de cópias.

Consigno que este magistrado deliberou de forma oral sobre os pedidos, 

tendo deferido o requerimento de acesso aos autos pela defesa da 

investigada Letícia, bem como o de concessão de prazo para a juntada de 

instrumento de procuração pela defesa da investigada Vanusa, no prazo 

de 05 dias.

Após a realização da extração de cópia dos autos pela defesa da 

investigada Letícia, o qual deverá ser feito no prazo de 24 horas, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca do 

pedido formulado pela defesa da investigada Vanusa.

Encaminhem-se os presos à penitenciária local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649727 Nr: 9980-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERLAN LUIZ PORFIRIO DE SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Assim, certifique-se o comparecimento mensal do acusado e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, volte os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617883 Nr: 970-34.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE MARCONDES LARIOS 

NAVES DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL APARECIDO 

GONÇALVES - OAB:17.580-MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Assim, certifique-se o comparecimento mensal do acusado e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, volte os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642674 Nr: 4080-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAIL EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 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 acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Assim, certifique-se o comparecimento mensal do acusado e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, volte os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 626451 Nr: 8413-36.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mark de Freitas - 
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OAB:15.143 MT

 Vistos, em correição.

 Certifique-se se a condenação apontada no executivo penal/cód. 673947 

(em trâmite perante o juízo da 4ª vara de execuções penais desta 

comarca) se refere ao acusado desta ação penal.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, com posterior 

conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 636088 Nr: 7184-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ILTON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Assim, certifique-se o comparecimento mensal do acusado e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, volte os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638572 Nr: 391-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMAR DIAS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA DE OLIVEIRA 

PAIVA - OAB:15991 MT

 Vistos, em correição.

Oficie-se ao juízo deprecado solicitando informações acerca da precatória 

expedida nos autos.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, com posterior 

conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653828 Nr: 3398-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON SANTOS DA 

SILVA - OAB:23.487/0

 19.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Messias de Paula como incurso nas sanções previstas no art. 311, caput, 

do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA20.Em observância ao 

disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o 

critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos 

seguintes termos.21.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 628614 Nr: 1253-23.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARD PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Alves Junior 

- OAB:9583 MT

 Vistos, em correição.

 Certifique-se quanto ao cumprimento das condições da proposta de 

suspensão condicional do processo e, após, dê-se vista ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 672609 Nr: 4851-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR DHYOGENES DA SILVA 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 22.Por todo o exposto, afasto a qualificadora do rompimento de obstáculo 

e, em consequência, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Victor Dhyogenes da Silva Cavalcante como incurso nas 

sanções previstas no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal.IV – 

DOSIMETRIA DA PENA 23.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.24.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância 

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da 

estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse 

cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve 

ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito 

são normais à espécie.b)Antecedentes: diante da condenação penal 

existente em desfavor do acusado (ação penal n. 3450-77.2017.811.0064, 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652036 Nr: 1608-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BELTRAMI ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMIS VIZZOTTO - OAB:MT/ 

9.712

 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 acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Assim, certifique-se o comparecimento mensal do acusado e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, volte os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643777 Nr: 4934-64.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON DA COSTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 
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OAB:18304/MT, NALDECY SILVA SILVEIRA - OAB:20588

 Vistos, em correição.

Certifique-se quanto ao cumprimento das condições da proposta de 

suspensão condicional do processo e, após, dê-se vista ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665220 Nr: 13535-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8, RLADS, CMF, FJBJMS, LDSR, GKDJP, 

VADS, RHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT

 Vistos, etc.

Em atendimento ao ofício nº 982/2018/DERF/ROO/MT juntado à fl. 37, 

verifico que os itens s), t), u) e v), oriundos da representação de 

interceptação telefônica formulada pela autoridade policial às fls. 294/304, 

não constam na decisão proferida por este juízo às fls. 356/360, em 

virtude de um erro material.

Assim, passo a constá-los, a fim de que sejam cumpridos na mesma 

forma:

S) Caso o numeral interceptado não esteja funcionando/ativo/registrando 

chamadas que seja interceptado IMEDIATAMENTE o último IMEI 

(International Mobile Equipment Identify) utilizado por aquele terminal.

T) Que a critério e conveniência da Autoridade Policial, mediante ofício, a 

Operadora de Telefonia suspenda ou interrompa parcial ou totalmente o 

fluxo de dados móveis da linha interceptada, bem como de seus 

interlocutores, impedindo a utilização por ex. do aplicativo Whatsapp.

U) Que forneça a localização do aparelho celular através do GPS (Global 

Positioning System) ou outro sistema disponibilizado pela operadora, dos 

alvos constantes da representação e seus respectivos interlocutores.

V) Que os PROVEDORES (GOOGLE, GMAIL, ETC) a partir do recebimento 

via e-mail da decisão judicial informem os dados de LOGIN e SENHA de 

acesso às contas de e-mail vinculadas aos terminais telefônicos 

interceptados, para monitoramento de aplicativos, análise de email(s), 

informação de localização geográfica (GPS), etc.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665220 Nr: 13535-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8, RLADS, CMF, FJBJMS, LDSR, GKDJP, 

VADS, RHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela d.autoridade policial e, 

portanto, RENOVO a interceptação telefônica, rastreamento das ligações e 

quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares, bem como 

de seus interlocutores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser 

renovado por igual período, mediante autorização judicial, quais 

sejam:RepresentadoNúmero(s) dos alvosConcessionáriaRODRIGO 

HENRIQUE SILVA DOS SANTOS(66) 9 9669-1508VIVOANA MARIA 

TAVEIRA(66) 9 9617-8703VIVOMAYCON FERNANDO SILVA DUARTE(65) 

9 9271-7022CLAROROBERTO ROSEMBERG DA SILVA, vulgo 

CABEÇA(67) 9 9692-4623IMEI 355520065214110TODASMARCOS 

RYANIMEI352451075854570 TODASLUCINHA BETEL(66)  9  

9964-7602VIVO“WANDER DE FREITA SOUZA”(66 )  9  

9630-5767VIVORONALDO AUGUSTO DE CARVALHO(66) 9 

9688-0127VIVO“PRESO CONTATO DE RAYAN”(66)  9  

9931-9801VIVO“DALUA”(31) 9 7167-2504VIVO“PRESO CONTATO DE 

RAYAN”(53) 9 9966-7542VIVOMÔNICA RODRIGUES DELMONIS(66) 9 

9725-9803 E (66) 9 9605-2907VIVODEFIRO ainda o pedido de INCLUSÃO 

de novos a interceptação telefônica, rastreamento das ligações e quebra 

do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares, bem como de seus 

interlocutores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, ) 9 9928-4676VIVO“PRESO 

CONTATO DE RAYAN”(66) 9 9901-8486VIVOJÚLIO CESAR FERREIRA 

“Cachorrão”(66) 9 9658-9113VIVOFRANCISCO BISPO(66) 9 

9999-7259VIVOINTERLOCUTOR DE MAICON(65) 9 8474-2534OIPRESO 

ISMAEL(22)  9  9613-3933V IVORONALDO AUGUSTO DE 

CARVALHO354685083433290TODASROBERTO ROSEMBERG(14) 9 

9800-0882VIVOACÁCIO, vulgo PANELA(65) 9 9610-3014VIVOHNI 

interlocutor ROBERTO ROSEMBERG(67) 9 9810-7885VIVOHNI , e 

declaração de ineficácia imediata da presente determinação.Intime-se o 

Ministério Público e comunique-se à autoridade policial, devendo os 

respectivos mandados ser entregues em mãos da autoridade policial 

requerente.Às providências. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665220 Nr: 13535-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8, RLADS, CMF, FJBJMS, LDSR, GKDJP, 

VADS, RHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de interceptação telefônica, 

rastreamento das ligações e quebra do sigilo de dados telefônicos dos 

representados, bem como de seus interlocutores, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, podendo ser renovado por igual período, mediante 

autorização judicial, quais sejam:RepresentadoNúmeros dos 

alvosOperadoraRodrigo Henrique Silva dos Santos(66) 9 

9678-4910VivoFlávia Cardoso Matias(66) 9 9923-4676Vivo“Mano 

Resgate”(66) 9 9219-7864ClaroSueber Vieira Lopes(66) 9 

9723-3786VivoJosé Carlos Gomes Lima “Lagoa”(66) 9 9907-3808 - Vivo e 

(66) 9 9244-1800 - ClaroVivo / ClaroMarcos Ryan(66) 9 

9244-2092Claro“Não Identificado”(66) 9 9721-2928 e (66) 9 Operadoras 

de Acesso iniciem os serviços no mandado autorização expressa para 

que a Autoridade Policial possa solicitar o encerramento da interceptação 

diretamente à operadora, a qualquer tempo, durante o prazo do mandado, 

comunicando imediatamente ao Juízo as razões do cancelamento.Ainda, 

autorizo a ação observar o disposto na Resolução 59 do CNJ, 

notadamente o que consta no art. 14 da referida resolução.Expeça-se o 

necessário para o cumprimento da presente, observando-se o disposto no 

item 7.23.3 da CNGC .Observe-se o que determinam os artigos 5º, 6º e 

seguintes da Lei 9.296/96, no cumprimento da presente autorização 

judicial. Após a realização das diligências, as empresas ou instituições 

ficam obrigadas a enviar a este juízo o conteúdo dos dados.Findo o 

período de interceptação, deverá a autoridade policial fornecer relatório do 

procedimento a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

crime de desobediência, e declaração de ineficácia imediata da presente 

determinação.Intime-se o Ministério Público e comunique-se à autoridade 

policial, devendo os respectivos mandados ser entregues em mãos da 

autoridade policial requerente.Às providências. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671902 Nr: 4222-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS, 

WESLEY HONORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR MENDES - OAB:14525

 INTIMAÇÃO DO DR. IGOR MENDES- OAB/MT 14.525, PARA QUE NO 

PRAZO APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DOS RÉUS CARLOS 

EDUARDO DE PAULA SANTOS E WESLEY HONORATO DA SILVA, NOS 

AUTOS DSE AÇÃO PENAL Nº 4222-06.2018.811.0064- CÓDIGO 671902.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671902 Nr: 4222-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 389 de 503



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS, 

WESLEY HONORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR MENDES - OAB:14525

 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.

Expeçam-se mandados de citação dos acusados CARLOS EDUARDO DE 

PAULA SANTOS e WESLEY HONORATO DA SILVA para, querendo, 

apresentem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os 

acusados não constituírem 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 os acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, 

bem como intimar os acusados de que qualquer mudança de endereço 

deverá ser comunicada no processo.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar os réus os seus endereços 

residenciais e/ou comerciais, onde poderão ser localizados 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.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640903 Nr: 2394-43.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT

 Intimação do advogado do acusado, Dr. Allan Vieira Rocha - OAB/MT nº 

20.982, que os autos encontram-se disponíveis em cartório, pelo prazo 

legal, para apresentação de razões recursais.

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, GILBERTO ALMEIDA - OAB:, para apresentar os Memoriais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671202 Nr: 3588-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Barbosa de Abreu - 

OAB:14.278

 Autos nº 3588-10.2018.811.0064 – Cód. 671202

Vistos.

 Em razão da necessidade deste magistrado ausentar-se da Comarca na 

data anteriormente designada para realização do ato, bem como por esta 

ausência ter sido devidamente autorizada pela Corregedoria Geral da 

Justiça, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 

29.06.2018, às 17h20min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672913 Nr: 5131-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Assim, as informações contidas nos autos demonstram ser 

suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da 

prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual REVOGO a prisão preventiva de JOSÉ CARLOS BRAZ, mediante a 

imposição das seguintes condições:1) Comparecer mensalmente a este 

juízo, a fim de informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);2) 

Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar de 

residência ou se ausentarem da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, 

sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e4) Não frequentar 

lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP). Expeça-se 

alvará de soltura em favor do indiciado JOSÉ CARLOS BRAZ, se por outro 

motivo não deva permanecer preso.Na ocasião do cumprimento do 

presente alvará, o réu deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas 

resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de 

sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP).Outrossim, na forma do art. 

399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11.09.2018, às 17h30min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605682 Nr: 3486-95.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038

 Intimação da ADVOGADA DOUTORA NADIA Fernandes Ribeiro, OAB/MT 

4032, para apresentar resposta a acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667808 Nr: 780-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE BARBIZAN KISHIMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO HAEFFNER - 

OAB:3245/TO

 Autos nº 780-32.2018.811.0064 – Cód. 667808

Em razão da necessidade deste magistrado ausentar-se da Comarca na 

data anteriormente designada para realização do ato, bem como por esta 

ausência ter sido devidamente autorizada pela Corregedoria Geral da 
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Justiça, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 

29.06.2018, às 17h40min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662966 Nr: 11442-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 11442-89.2017.811.0064 – Cód. 662966

Vistos.

 Em razão da necessidade deste magistrado ausentar-se da Comarca na 

data anteriormente designada para realização do ato, bem como por esta 

ausência ter sido devidamente autorizada pela Corregedoria Geral da 

Justiça, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 

29.06.2018, às 17h10min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605682 Nr: 3486-95.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038

 Autos nº 3486-95.2012.811.0064 – Cód. 605682

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Luis 

Carlos de Oliveira Sousa 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.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635705 Nr: 6870-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXINI ÉVELIN BATISTA FERREIRA

 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 MAXINI EVELIN BATISTA 

FERREIRA 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.: 634520 Nr: 5856-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON KEHOMAS DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 intimação do douto advogado Ary da Costa Campos - OAB-MT 16.944-B 

para manifestar-se nos autos quanto à sua indicação pelo acusado 

Anderson Kehomas de Sene para representá-lo nos autos, com a juntada 

do respectivo mandato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 670743 Nr: 3174-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PEREIRA DA SILVA NETO, BRENDA 

COSTA DAVID GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - OAB:16855

 (...) INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA 

DENUNCIADA BRENDA COSTA DAVID GOMES.Por fim, considerando que 

a ré Brenda, bem como o Parquet já apresentaram suas alegações finais, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação dos 

memoriais em favor do acusado Moisés Pereira da Silva Neto e, após, 

voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615375 Nr: 6040-66.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SANTANA DA SILVA, REBERS 

FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT

 Intimação do Advogado Doutor DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - 

OAB:15.616 MT, para apresentar os Memoriais do acusado Rebers, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 327112 Nr: 5131-63.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISVAN ALVES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:7026-MT

 intimação do douto advogado do réu. Dr. MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB/MT 7026 para apresentar suas razões recursais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670219 Nr: 2692-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência das testemunhas Elder José da Silva e Sinésio 

Alves Fernandes dos Reis, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

 Diante da inquirição da testemunha, bem como o do interrogatório dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669523 Nr: 2161-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Jeferson Soares 

Alves e João Vitor Felipe de Jesus, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, e vitimas, bem como o do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos as partes 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.: 661776 Nr: 10382-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MICAELLI DUARTE LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6.115-B MT

 Intimação ao advogado Dº Stalyn Paniago Pereira - OAB/MT 6.115-B, para 

apresentar no Contrarrazões, no devido prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628681 Nr: 1301-79.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara de Oliveira Paiva - 

OAB:15991 MT

 Homologo a desistência de inquirição da vitima Valdir Correia e 

testemunha Paulo Cezar Fabiano, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

 Diante da inquirição da testemunha, bem como o do interrogatório dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667174 Nr: 222-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCOAL KONRAD DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 667174

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 89/90) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 22/05/2019, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662599 Nr: 11110-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ERNANDES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Código: 662599

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 103/105) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 22/05/2019, às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 
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respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638854 Nr: 618-08.2016.811.0064

 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: ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Patrícia Vilela do 

Nascimento - OAB:15528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão de fl. 47, que declinou da 

competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei nº 

11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca mantenha a r. decisum anteriormente 

prolatada, serve a presente decisão desde logo como conflito negativo de 

competência, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias, 

com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.Às 

prov idências.  Expeça o necessár io .  Cumpra-se,  COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 20 de junho de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665121 Nr: 13438-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 665121

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 85/86) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 22/05/2019, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671212 Nr: 3597-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 671212

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência da vítima Veronice 

Pereira de Jesus, ante o teor da cota ministerial de fls. 88.

 Sem prejuízo, designo audiência visando o interrogatório do réu para o dia 

23/05/2019, às 14h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658252 Nr: 7423-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 658252

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 199/200) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 22/05/2019, às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663473 Nr: 11945-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 663473

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 89/90) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 23/05/2019, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656702 Nr: 6083-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A

 Código: 656702

Vistos etc.

Intime-se a vítima para que manifeste se há interesse na manutenção das 

medidas protetivas a seu favor, tendo em vista o decurso do tempo desde 

a sua propositura.

 Consigne-se, ainda, do mandado que a qualquer momento, poderá 

requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo novos 

motivos que ensejam a aplicação das medidas.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 20 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630669 Nr: 2857-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANDO GETER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951, PATRICIA 

MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado LUCIVANDO GETER DE SOUZA, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 

fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.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 PintoJuíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 032/2018-DF A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA DÉBORA 

ROBERTA PAIN CALDAS, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE SINOP-MT, em substituição legal, no uso de suas 

atribuições legais. Considerando o teor do Ofício Circular nº 

182/2018-Protocolo n. 0056373-44.2018.8.11.0000, datado de 21.06.2018, 

comunicando o deferimento do pedido formulado pelos Doutores Mirko 

Vincenzo Giannotte e Thatiana dos Santos, Juízes de Direito, que em 

comum acordo, efetuaram a troca, entre eles, alterando a escala do 

plantão judiciário do mês Junho/2018, de acordo com o disposto nos 

termos do art. 260, parágrafo 1º, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;RESOLVE: Art. 

1º ALTERAR, em parte a Portaria nº 026/2018-DF, do plantão judiciário de 

JUNHO/2018-DF, para onde lê-se: 21/06 (19H00MIN) A 25/06 (11H59MIN)

-DR. MIRKO VINCENZO GIANOTTE-JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DE SINOP Leia-se: 21/06 (19H00MIN) A 25/06 

(11H59MIN) DR. THATIANA DOS SANTOS -JUIZ DA COMARCA DE 

CLAUDIA Art. 2º Ficando revogada às disposições em contrário, a 

presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º 

Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, ao 

Presidente da 6ª Subseção OAB/SINOP-MT, aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias 

Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e ao Diretor do 

Presídio desta Comarca. Sinop-MT, 21 de junho de 2018. DÉBORA 

ROBERTA PAIN CALDAS -Juíza de Direito e Diretora do Foro em 

substituição legal

PORTARIA N. 180/2018-cnpar

A Doutora DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS, Juíza de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sinop, em substituição legal, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 132/2018-GAB, de 21.6.2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da Vara especializada da Fazenda 

Pública, da Comarca de Sinop - Dr Mirko Vincenzo Giannotte , que solicita 

nomeação de Vanessa Schmidtke Lopes do Carmo, para exercer o cargo 

em comissão de Assessor de Gabinete II;.

RESOLVE:

NOMEAR Vanessa Schmidtke Lopes do Carmo , matrícula n. 36310, 

portadora do RG n. 1661637-5 SSP/MT e CPF n. 010.387.641-30 , para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II da Vara 

Especializada da Fazenda Pública 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, 21 de junho de 2018

 DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

em substituição legal

 PORTARIA N. 179/2018-cnpar

A Doutora DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS, Juíza de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sinop, em substituição legal, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 132/2018-GAB, de 21.6.2018, 

subscrito pelo MM . Juiz de Direito da Vara especiali zada da Fazenda 
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Pública, da Comarca de Sinop - Dr Mirko Vincenzo Gia nnotte.

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n. 136/2018-cnpar, datada de 08.5.208, que design 

ou a servidora Thays Machado , matrícula n. 10654 , portador a do RG n. 

29.607.627-2 SSP/MT e CPF n. 694.571.401-25 , do cargo de Assessor de 

Gabine te II da Vara da Fazenda Pública , a partir de sta data.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 21 de junho de 2018

 DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

em substituição legal

PORTARIA N. 175/2018-cnpar

A Doutora DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS, Juíza de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sinop, em substituição legal, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ofício n. 011/2018/GAB, datado de 20.6.2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, 

Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que solicita a nomeação de JÉSSICA 

TAINARA DA SILVA ARROTÉIA, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II;

 RESOLVE:

NOMEAR JÉSSICA TAINARA DA SILVA ARROTÉIA, portadora do RG n. 

21609810 SSP/MT e CPF n. 032.580.211-47, para exercer, em comissão, o 

cargo de Assessor de Gabinete II da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, a 

partir da data do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 20 de junho de 2018

DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

em substituição legal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001786-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (REQUERIDO)

IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA OAB - MT7274/O (ADVOGADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO)

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718/O (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO)

 

Certidão de Tempestividade Certifico que a contestação ID n. 9505980 é 

tempestiva, assim intime-se a parte autora para, no prazo legal, querendo, 

apresente impugnação. SINOP, 21 de junho de 2018 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005020-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LUCAS EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certidão de Tempestividade Certifico que a contestação ID n. 9716169 é 

tempestiva, assim intime-se a parte autora para, no prazo legal, querendo, 

apresente impugnação. SINOP, 21 de junho de 2018 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002870-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA JASMINE DA LUZ COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1002870-17.2016.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 36.906,82; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: FABIANA JASMINE DA LUZ COUTINHO Vistos etc. Defiro o 

pedido da parte requerente. Até o dia 23 de abril de 2018, deverá ela dar 

andamento ao feito, ficando desde agora intimada, sob pena de extinção 

da ação pela ausência de comprovação da mora. Ultrapassado o lapso, 

certifique-se e faça conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 06 de 

abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI JOAO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( D 13090304 ), com o assinalamento da alínea( 3- não Existe o Número 

),

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003971-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias enviar, via e-mail: snp.1civel@tjmt.jus.br, o resumo da petição inicial 

para citação do requerido por edital, devendo a mesma ser encaminhada 

em arquivo de modo a possibilitar as devidas alterações, ou seja, não 

pode ser em PDF.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005460-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON RIBEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER ROGERIO FERNANDES OAB - SP136358 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

VALTER RIBAMAR CORREA (REQUERIDO)

RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO AUGUSTO SANTA ROSA OAB - MT0009568S (ADVOGADO)

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL OAB - MT17940-O (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: 1012587-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL KRAPF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

SINEIA FERNANDES DE ABREU (RÉU)

DAGNÓLIA FERNANDES SILVA ABREU (RÉU)

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (RÉU)

PAULO HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

HAROLDO CEZAR DE ABREU (RÉU)

ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO DE ABREU (RÉU)

MARGARET BRUSTOLON DE ABREU (RÉU)

OLAVO DEMARI WEBBER (RÉU)

SUELI CAMPOS DE ABREU (RÉU)

ESPÓLIO DE RUFINA LEITE DE ABREU (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1012587-19.2017.8.11.0015. AUTOR: RAUL 

KRAPF RÉU: JOSE PAULO LEITE DE ABREU, MARGARET BRUSTOLON DE 

ABREU, PAULO HENRIQUE DE ABREU, ESPÓLIO DE RUFINA LEITE DE 

ABREU, HAROLDO CEZAR DE ABREU, DAGNÓLIA FERNANDES SILVA 

ABREU, BRAZ HENRIQUE DE ABREU, SUELI CAMPOS DE ABREU, ESPÓLIO 

DE JORGE ANTONIO DE ABREU, SINEIA FERNANDES DE ABREU, OLAVO 

DEMARI WEBBER Vistos etc. Pedido de assistência judiciária gratuita que 

Raul Krapf, devidamente qualificada, apresentou no bojo dos autos da 

ação de arbitramento de honorários, 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, uma 

vez que pretende na ação de arbitramento do honorários o recebimento de 

11.660 sacas de soja, em razão da venda de um imóvel, o autor alega 

trabalhar como corretor e ser hipossuficiente, porém requer em honorários 

valor superior a 600.000,00 (seiscentos mil reias), o que não condiz com a 

alegação de pobreza. Ora, mesmo que este realizasse apenas uma 

transação por ano, não seria hipossuficiente nos termos da Lei. 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 o demandante não é pessoa pobre na 

acepção jurídica do termo, portanto, não preenche os requisitos 

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, 04 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1008905-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA (EXECUTADO)

OSWALDO SILVA (EXECUTADO)

ELAINE VIEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

E V DE LIMA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, 

NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DE DECURSO 

DE PRAZO ID Nº 13794641.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012198-34.2017.8.11.0015

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:

EDIVALDO JOSE DE CONTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1012198-34.2017.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 7.843,77; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: EDIVALDO JOSE DE CONTO 

Vistos etc. Tendo em vista que já decorreu o prazo requerido para 

sobrestamento do feito, intime-se a parte requerente para manifestar o 

que for de seu interesse em 10 dias. Uma vez que ainda não houve 

recebimento desta ação, não há o que se falar em exclusão de restrições 

existente sobre o bem discutido, assim como eventual mandado de busca 

e apreensão. Assim, indefiro esses pedidos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 20 de abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008487-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DOS SANTOS (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 05 (cinco) 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007362-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN GOTTFRIED WERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

 

Certidão de Tempestividade Certifico que as contestações ID n. 10363672 

e 10392091 são tempestivas, assim intime-se a parte autora para, no 

prazo legal, querendo, apresente impugnação. SINOP, 21 de junho de 2018 

LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora pra, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça acostada no ID 

13446671.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001385-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON PRAZERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Gloss (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001385-11.2018.8.11.0015. Parte Autora: 

REQUERENTE: JAKSON PRAZERES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS GLOSS Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais, ajuizada por Jakson Prazeres da silva, em face de Luiz 

Carlos Gloss, ambos qualificados. R. decisão inaugural de ID nº 12058138, 

que designou audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2018. É o 

singelo relatório. Julgo. Na audiência de conciliação as partes entabularam 

acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, possível, e determinado, e 

empregada forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento, preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico, não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes, deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Diga a parte autora, em 05 dias, sobretudo, 

a total satisfação do acordo, sob pena de extinção da demanda, pelo 

cumprimento da obrigação. As partes renuciaram expressamente o prazo 

recursal. Anote-se, baixe-se, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 07 

de maio de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005600-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANY RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MENDES NUNES FILHO OAB - MT0014037A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005600-64.2017.8.11.0015. Parte Autora: AUTOR: 

MARCOS ADRIANY RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: RÉU: JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

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, 10 de maio de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013768-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

RENATO VALGAS RODRIGUES OAB - MT13319/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. I. A. C. E. I. L. -. E. (REQUERIDO)

M. N. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1013768-55.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

ANTONIO MARCOS DOS REIS REQUERIDO: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, MARIA NUNES DA 

SILVA Vistos etc. Tutela cautelar em caráter antecedente proposta por 

Antônio Marcos dos Reis em desfavor de Santa Izabel Agropastoril 

Comércio e Indústria Ltda.-EPP, representada por Maria Nunes da Silva e 

Alex Sandro Fasbinder, todos qualificados. Seu pedido, em resumo, tem o 

propósito de arrolar bens da empresa citada bem como avaliá-los, assim 

fazer com que a parte requerida apresente os documentos noticiados na 

exordial. Para tanto, pretendeu o parcelamento das custas e despesas 

judiciais, dando a causa o valor ínfimo de R$ 1.000,00, ao argumento da 

impossibilidade de aferi-la porque os valores serão determinados 

apresentação da documentação solicitada. Intimado a comprovar a sua 

hipossuficiência, reiterou o pedido subsidiário de parcelamento de custas 

ou pagamento ao final (Id 11982494). É o que cabia relatar. Decido. A 

tutela provisória cautelar antecedente é aquela requerida dentro do mesmo 

processo em que se pretende, posteriormente, formular o pedido de tutela 

definitiva, cautelar e satisfativa. De acordo com o art. 305 do CPC, a 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela 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 tocante ao valor da causa, o art. 303, in 

fine, preceitua: “Art. 303. 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, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...). § 4o Na petição inicial 

a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da 

causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final”. Na 

mesma via o art. 308 do CPC dispensa o pagamento de custas no 

aditamento que converte o processo cautelar em principal, in verbis: “Art. 

308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado 

pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais”. 

Anteriormente, ainda na vigência do CPC de 1973, entendia-se que o valor 

da causa do processo cautelar não teria vinculação necessária com o 

valor do pedido principal. Ad contrarium, o CPC de 2015, consoante os 

arts. sobreditos, e aplicando também por analogia o art. 303 do mesmo 

códex, há de ser interpretado que, tratando da tutela antecipada 

antecedente, o valor da causa é o pedido da tutela final. Este também é 

entendimento adotado por esta corte negritado: “APELAÇÃO CÍVEL – 

CAUTELAR DE ARRESTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – 

CORRESPONDÊNCIA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO ALMEJADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos 

termos do art. 258, do CPC/73, “a toda causa será atribuído um valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediato”, que deverá consistir 

no proveito econômico decorrente da eventual procedência da demanda. 

O STJ tem entendido que o valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico que a parte obtiver com a demanda, pelo que, em se tratando 

de medida cautelar, em que se busca o deferimento do arresto de soja 

produzido pelo impugnante, até atingir o montante equivalente a 18.166 

sacas, resguardando a utilidade e a eficácia de futura execução, o valor 

da causa deve corresponder ao montante do crédito em discussão, qual 

seja, R$ 681.225,00 (seiscentos e oitenta um mil, duzentos e vinte e cinco 

reais)”. (Ap 111720/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

07/11/2017). O direito processual brasileiro, por não conceber causas de 

soma inestimável, exige que toda demanda, ainda que despida de 

conteúdo econômico imediato, possua valor certo. Nesses termos, o 

disposto no art. 291 do Código de Processo Civil: “Art. 291. A toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”. Com efeito, o valor da causa no processo civil 

representa aquilo que impulsiona de forma positiva a ação, sua causa. O 

valor deve sempre ser equivalente ao benefício que se busca com o 

exercício dela. Nessa linha, o valor da causa será sempre alcançado de 

forma objetiva. A escolha do pedido é algo absolutamente subjetivo, mas a 

partir de sua definição, o valor da causa será dele extraído - objetivamente 

- e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor. O pedido é, assim, o 

responsável por fixar os limites da lide e seu valor. Delimitado o pedido, a 

vontade do autor não mais interessa à determinação do valor da causa, 

que será alcançado objetivamente. No processo civil de cunho, ainda, 

essencialmente patrimonial e econômico, muitos fenômenos 

processualmente relevantes sofrem influência do valor da causa, daí a 

necessidade insuperável de sua fixação, mesmo quando inexistente 

conteúdo econômico apreciável. Confira-se o art. 292 do Código de 

Processo Civil: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal”. 

(Grifado). É pertinente para a solução do caso dos autos seja conferida 

atenção especial ao inciso II do dispositivo destacado acima. Assim, o 

processo que visa discutir a existência, validade, cumprimento, 

modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, o valor da 

causa deverá ser extraído deste mesmo negócio jurídico. Desse modo, o 

valor da causa, nos casos de dissolução parcial da sociedade, não deve 

ser meramente estimativo, mas equivalente ao montante do capital social 

correspondente à participação do sócio que se pretende afastar da 

sociedade. Ademais, posteriormente fixado o valor correto por meio do 

balanço especial, nada impede que haja correção do valor inicial, para 

compreender o total dos haveres apurados. Ainda que o próprio autor 

tenha explanado não saber qual seria sua cota parte na empresa, ele 

mesmo em Id 11225568 (p.05) afirmou o seguinte, com destaque: 

“Salienta-se que a empresa até por seu tempo no mercado, há pelos 19 

(dezenove) anos, tendo ainda várias atividades comerciais acabou por 

aumentar seu capital social, sendo que chegou a ficar no patamar de 

R$1000.000,00 (um milhão de reais), acontece que na 13º alteração 

contratual, foi cometido um erro grasso, que elevou o valor do capital 

social para R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), o que de 

forma alguma condiz com a realidade empresarial, sendo ainda, que sobre 

tais mudanças a serem realizadas o autor não detém maiores 

conhecimentos, pois é impedido de ter acesso”. Logo, o autor sabe o valor 
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do capital da empresa, explicando até mesmo os erros cometidos com a 

elevação do capital da empresa, aferindo ao menos por ora, o valor de R$ 

330.000,00, já que sua cota na referida é de 33% (Id 11226020, p. 03). 

Desta feita, é irrisório que o autor tenha dado a causa o valor de R$ 

1.000,00 e ainda ter requerido o parcelamento das custas, tendo inclusive 

reiterado a respeito em Id. 11982494. A benesse referendada é possível, 

mas antes disso, o autor deve retificar o valor da causa, utilizando os 

parâmetros mencionados acima. Ademais, o requerente não pretendeu a 

simples busca de documentos para propositura de eventual ação de 

dissolução de sociedade, requer arrolamento de bens para garantir o 

recebimento de sua cota parte da empresa, ou seja, tem cunho material a 

pretendida cautelar. Calha frisar que não foi atribuído valor correto à 

causa, devendo ser fixado de acordo com o conteúdo econômico 

cobiçado na pretensão, conforme disposto nos arts. 291 e 292 do CPC, o 

que não foi observado pela parte autora. Acentua-se que o valor da 

causa deverá corresponder ao proveito econômico visado, caso 

contrário, sinalizará perspectiva de sonegação de tributo devido ao 

Estado, e contrariará as disposições legislativas e as orientações da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 456, Seção n.º 14, da 

CNGC. Sem embargos de eventual entendimento diverso, o valor da 

causa, em casos tais, deve ser corrigido de ofício, pois se enquadra a 

hipótese no rol expresso no art. 292 do Código de Processo Civil, sendo 

que a toda causa deverá necessariamente ser atribuída valor certo e 

determinado, ainda que não tenha conteúdo econômico (art. 291 do 

mesmo Codex). Isto posto, determino que se emende a inicial, em 15 dias, 

para atribuir o valor da causa de acordo como o art. 292 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, pela 

inobservância do art. 319 e a teor do art. 321, todos do aludido Codex. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005809-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. &. G. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005809-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LAURENTINA 

GOMES & GOMES LTDA - ME Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 11 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005219-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MARIA DA ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005219-22.2018.8.11.0015. AUTOR: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: CLARICE MARIA DA ROCHA Vistos etc. 

O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova 

deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 23 de maio de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005535-35.2018.8.11.0015

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:

VALDIR DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005535-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDIR DIAS 

DOS SANTOS Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Noutro viés, descortinado que noutras ações 

de busca e apreensão, no lugar dos comprovantes das custas e 

despesas processuais inicialmente é inserto o Provimento n.º 

22/2016-CGJ, que nada tem a ver com dispensa de custas, sendo que, ao 

determinar o devido preparo, é atravessada petição a informar o 

recolhimento das custas, quando desaparece o referido Provimento e em 

seu lugar surgem as provas do preparo, como se este juízo fosse relapso 

na prévia análise dos pressupostos e condições da ação. Destarte, 

DETERMINO à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, bem como 

comprovar a mora do devedor, sob pena de cancelamento da distribuição 

do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 04 de junho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005356-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO EUFRASIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005356-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VALDEVINO EUFRASIO Vistos etc. O 

preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova 

deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

bem como comprovar a mora do devedor, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 04 de 

junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005706-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA ATLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005706-89.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CERAMICA 

ATLAS LTDA EXECUTADO: CONSTRUTORA ROCHA EIRELI Vistos etc. O 

preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova 

deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005665-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOS SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005665-25.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID DOS 

SANTOS ANDRADE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Sem 

delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O autor 

requer o benefício da assistência judiciária gratauita, porém não trouxe 

prova de que é pobre na acepção da palavra. Trouxe documentos aos 

autos, porém o documento de ID nº 134860969, encontra-se ilegível. Outro 

ponto que deve ser esclarecido é o fato do autor ter afirmado na inicial 

que o fato ocorreu no dia 24/04/2018, entretanto o documento 

apresentado no ID nº 13486106, traz a data de 25/04/2018. Referidos 

documentos são essenciais para a apreciação dos pedidos contidos na 

inicial. Por fim, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo a parte autora trazer aos autos de forma legível o 

documento mencionado, haja vista que este juízo não possui poderes de 

advinhação, bem como a comprovação a hipossuficiência alegada e 

também esclarecer a data da ocorrência do fato alegado em observância 

dos arts. 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 11 

de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005868-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NTM TRANSPORTES EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CIQUEIRA BAPTISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005868-84.2018.8.11.0015. AUTOR: NTM 

TRANSPORTES EIRELI - EPP RÉU: GUILHERME CIQUEIRA BAPTISTA Vistos 

etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13 de agosto de 2018, 

às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. 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.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 

de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223788 Nr: 1929-21.2015.811.0015

 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: JOANA DARK PEREIRA DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

quanto a certidão de decurso de prazo às fls.190.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261263 Nr: 4443-10.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V FINANCEIRA S/A C.F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por bem julgar 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução 

de mérito, para:1) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do 

gravame em alienação fiduciária, reconhecido como indevido, a ser 

cancelado definitivamente, a confirmar a liminar em tutela de urgência 

deferida, que ora torno perene; 2) condenar a requerida a pagar ao autor 

a quantia de 10% do registro do contrato para o gravame, ou seja, R$ 

7.746,30, nas bases retro expendidas; 3) condenar a requerida a pagar 

danos materiais, consistentes nos honorários advocatícios contratuais 

gastos pelo autor, no valor de R$ 9.000,00, nas bases acima delineadas;4) 

condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência, os 

quais arbitro em 10% sobre o valor somado das duas condenações 

insculpidas nos itens 2 e 3, acima, nos termos dos arts. 82, § 2°, 84 e 85, 

§ 2º, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil.Interposto recurso de 

apelação, independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC intime-se a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 400 de 503



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.Sinop – MT, 20 de junho de 2018.Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270196 Nr: 9897-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EMILIA COLODETO - 

OAB:274038/SP, JOSE JORGE THEMER - OAB:94253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIO SECCO - 

OAB:/RO 724

 "Vistos etc. Em resumo, carta precatória cuja finalidade era avaliar e levar 

a hasta pública imóvel urbano localizado nesta urbe.

Avaliado e levado a leilão, a parte executada insurgiu-se contra a 

avaliação do imóvel, colacionando parecer de mercado (p. 103/106).

É o que merecia relatar.Decido. A preclusão significa a perda, extinção ou 

consumação de uma faculdade processual pelo fato de haverem 

alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. (...). Não pode 

agora, em viés de realização de hasta pública, reclamar que o imóvel foi 

avaliado com preço inferior ao de mercado, posto que operou a preclusão 

temporal do ato, já que intimado em tempo para contradizer a avaliação 

realizada pelo oficial de justiça, não o fez. A peça apresentada atemporal 

só serviu de óbice à conclusão dos atos iniciados. Como inferido dos 

autos, não há notícias sobre a efetividade realização do leilão, que estava 

aprazado para 05 de dezembro de 2017 (p. 101). No mais, ainda que 

houvesse qualquer possibilidade deste juízo analisar as razões postas 

pelo executado, cumpre ressaltar que meras alegações e laudo/avaliação 

unilateral, sem o crivo do contraditório, não são instrumentos hábeis a 

desvalorizar prova produzida por este juízo, até porque ela é isenta de 

vontades, uma vez que obedece ao princípio da imparcialidade. Destarte, 

indefiro o requerimento da parte executada tocante à nova avaliação do 

imóvel. Por consequência, determino que os trabalhos do leilão sejam 

reiniciados, intimando-se para tanto, a senhora Cirlei Freitas Balbino da 

Silva, a dar continuidade ao ato. Intimem-se. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002407-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ODA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

Processo nº 1002407-07.2018.8.11.0015. Autor: Rafael Oda. Ré: Unimed 

Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer ajuizada em 29.3.2018 através do sistema 

informatizado “PJe”, na qual o autor aduz, em síntese, que: “Do total de 

habitantes da área de abrangência da requerida, indicada no artigo 1º do 

Regimento interno (doc. anexo), considerando a média estadual de 15% 

de taxa de cobertura, estima-se que aproximadamente 133.624 pessoas 

possuem algum plano de saúde complementar. Considerando o total de 

usuários de planos de saúde complementar na referida área de 

abrangência, denota-se que dentre as dezenas de operadoras à 

disposição dos consumidores, a requerida, isoladamente, responde por 

aproximadamente 41% do mercado. Tudo isso se expõe para demonstrar 

a expressividade e relevância da requerida no segmento de planos de 

saúde e sua liderança isolada em número de vidas. Essa notória situação 

de domínio absoluto do mercado regional pela Unimed Norte de Mato 

Grosso, implica em exponencial redução do número de atendimentos 

particulares realizados pelo autor em seu consultório, o que compromete a 

manutenção de sua atividade econômica e, por conseguinte, sua 

subsistência e de sua família. Diante dessa realidade, manifestando 

concordância com os termos do Estatuto e do Regimento Interno da 

cooperativa, o autor postulou junto a Demandada sua admissão como 

cooperado/credenciado, apresentando, para tanto, todos os documentos 

elencados no artigo 8º do Regimento Interno (doc. anexo). Em 01 de 

setembro de 2017, sobreveio a negativa da ré, sob o argumento de que o 

indeferimento da solicitação de cooperação/credenciamento prende-se a 

falta de demanda local: (...) Inconformado, o autor ainda protocolou pedido 

de reconsideração, obtendo resposta através do Ofício 

DIR/COR/708/2017, em 30.10.2017, mantendo o indeferimento por falta de 

demanda (doc. anexo). Em que pese as razões apresentadas pela 

requerida para indeferir o pedido de admissão como 

cooperado/credenciado, a negativa levada à efeito não se mostra 

razoável, além de contrariar o próprio Regimento Interno e o Estatuto da 

cooperativa, afronta ainda as diretrizes legais estabelecidas e os 

princípios que regem as cooperativas, conforme a seguir delineado” [sic]. 

Em razão disso, “requer-se de Vossa Excelência, digne-se em receber a 

presente inicial em todos os seus termos e fundamentos, deferindo a 

tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida admita o 

autor como cooperado/credenciado, para atendimento aos beneficiários 

da UNIMED na especialidade de ortopedia/traumatologia, na praça de 

Sinop” [sic, Doc. Id. 12472658]. A inicial veio instruída com procuração, 

cópia digitalizada dos documentos pessoais do autor (Docs. Id. 

12472665/12472679), diplomas, certidões, currículo e certificados (Doc. 

Id. 12472688), Estatuto Social e Regimento Interno da ré (Doc. Id. 

12472718/12472716), negativa de credenciamento do autor pela ré (Doc. 

Id. 12472720), relação de beneficiários de planos de saúde da Unimed 

Norte do Mato Grosso referente aos períodos de dezembro/2014 a 

dezembro/2017 (Docs. Id. 12472728/12472737), relatório “população área 

abrangência da ré” (Doc. Id. 12472744) e comprovante de recolhimento 

das custas e taxas processuais (Docs. Id. 12486750/12486760). É a 

síntese necessária. Decido. A Lei nº 5.764/1971, dentre outras 

providências, define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o 

regime jurídico das sociedades cooperativas, dispondo, in verbis: “Art. 4º 

As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas 

para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais 

sociedades pelas seguintes características: I - adesão voluntária, com 

número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de 

prestação de serviços; II - variabilidade do capital social representado por 

quotas-partes; III - limitação do número de quotas-partes do capital para 

cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de 

proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos 

objetivos sociais; IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a 

terceiros, estranhos à sociedade; V - singularidade de voto, podendo as 

cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com 

exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da 

proporcionalidade; VI - quorum para o funcionamento e deliberação da 

Assembléia Geral baseado no número de associados e não no capital; VII 

- retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 

operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da 

Assembléia Geral; VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de 

Assistência Técnica Educacional e Social; IX - neutralidade política e 

indiscriminação religiosa, racial e social; X - prestação de assistência aos 

associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da 

cooperativa; XI - área de admissão de associados limitada às 

possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. 

(...) Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem 

utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos 

propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto, 

ressalvado o disposto no artigo 4º, item I, desta Lei” [sic]. Portanto, 

infere-se do disposto no art. 29 da referida lei que, salvo a hipótese de 

impossibilidade técnica (art. 4º, I, da mesma lei), é livre o ingresso nas 

cooperativas por profissionais da saúde, bastando, para tanto, o 

preenchimento das condições estabelecidas no estatuto da cooperativa. 
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Ainda, segundo o regimento interno da ré Unimed Norte do Mato Grosso 

Cooperativa de Trabalho Médico (mais precisamente, arts. 7º e 8º), 

poderão associar-se à referida cooperativa todos os médicos 

regularmente inscritos no CRM/MT que concordem com o Estatuto, 

Regimento Interno e apresentem-se ao Conselho de Administração, à 

Comissão Técnica e/ou Comitê de Especialidades, finalizando pela 

Comissão Permanente de Cooperação com a documentação elencada no 

art. 8º do referido RI, senão vejamos: “Art. 7º – Poderão associar-se a 

Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, todos os 

médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Mato Grosso – CRM/MT, que, tendo livre disposição de sua 

pessoa e bens, concordem com o presente Estatuto e Regimento Interno. 

Art. 8º – Para o processo de admissão de cooperado/credenciado o 

médico deverá apresentar-se ao Conselho de Administração, à Comissão 

Técnica e/ou Comitê de Especialidades, finalizando pela Comissão 

Permanente de Cooperação com as seguintes documentações, cujas 

cópias devem ser autenticadas: 1. Proposta, requerimento assinado por 

três cooperados definitivos, sendo no mínimo um da mesma especialidade 

(formulário próprio); 2. Ficha cadastral do proponente (formulário próprio) 

3. Termo de ciência do Estatuto e do Regimento interno da Cooperativa 

(formulário próprio) (reconhecer firma); 4. Declaração de Dependentes 

(formulário próprio); 5. Questionário sobre cooperativismo (formulário 

próprio); 6. Fotocópias autenticadas dos seguintes documentos pessoais: 

a) Diploma de Médico; b) Cédula de Inscrição no CRM/MT c) Comprovante 

de registro de especialidade junto ao CRM/MT; d) CPF; e) Certidão de 

casamento (quando for o caso); f) Certidão de Nascimento – filhos 

(quando for o caso); g) Cédula de Identidade; 7. Curriculum Vitae; 8. 

Documento de Inscrição de contribuinte no INSS; 9. Comprovante de 

inscrição e quitação do ISSQN junto a Pref. Municipal; 10. Declaração que 

não pertence a grupos de medicina Mercantilista, e nem a prática (de 

próprio punho); 11. Termo de Compromisso e que não pertencerá a grupos 

Medicina Mercantilista (formulário próprio) (reconhecer firma); 12. 

Comprovante de inclusão a associação médica local, regional ou nacional 

(opcional); 13. Certidão negativa de todos os CRM’s em que já fora 

registrado; 14. Certidão negativa do Fisco 15. Registro do CNES – 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde; 16. Certidão negativa 

civil e criminal do fórum distribuidor da última residência; 17. Carta de 

recomendação da Unimed de origem (quando for o caso); 18. Carta de 

recomendação da Associação Médica de origem (quando for o caso); 19. 

Duas fotos 3x4; 20. Participar de curso de cooperativismo oferecido pela 

Unimed Norte do MT; 21. Comprovante de residência no município para 

onde pretende a cooperação” [sic, Doc. Id. 12472718]. Pois bem. Com 

relação à tutela de urgência pleiteada, consta que o autor, em data não 

especificada nos autos, formulou solicitação de credenciamento junto à 

Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, porém, o 

pedido foi indeferido, restando consignado pelo Conselho de 

Administração da ré que “o indeferimento atual prende-se a falta de 

demanda local neste momento, conforme mencionado na 

DIRCOR/455/2017, datada em 01 de setembro último” [sic, Doc. Id. 

12472658]. Verifica-se, portanto, que a negativa apresentada pela ré não 

guarda qualquer relação com a impossibilidade técnica de prestação de 

serviços médicos pelo autor (art. 4º, I, da Lei nº 5.764/1971) ou alguma 

inconsistência com a documentação apresentada por ele em atendimento 

ao art. 8º do “Regimento Interno Unimed Norte do Mato Grosso [sic, f. 

12472718], sendo o pedido de credenciamento indeferido por “falta de 

demanda local neste momento” [sic, Doc. Id. 12472658]. Acerca do 

credenciamento de novo associado à cooperativa, insta salientar que, 

segundo os princípios da ação voluntária e da “porta aberta”, não podem 

existir restrições arbitrárias e discriminatórias ao livre credenciamento de 

novo profissional da saúde na cooperativa de planos de saúde. Pelo 

contrário, em seu “site” [1], a própria ré consigna a “adesão voluntária e 

livre” como princípio norteador das cooperativas: “PRINCÍPIOS DO 

COOPERATIVISMO. Os princípios que devem nortear qualquer cooperativa 

no mundo são: Adesão voluntária e livre - As cooperativas são 

organizações voluntárias, abertas à qualquer pessoa apta a utilizar os 

seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem 

discriminação de sexo, classe, política e religião” [sic, g. n.]. Além disso, 

até a regra limitativa (art. 4º, I, da Lei nº 5.764/1971) da impossibilidade 

técnica da prestação de serviços deve ser interpretada segundo a 

natureza da cooperativa de planos de saúde, por tratar-se de um 

empreendimento que possibilita o acesso dos cidadãos com rendimento 

mensal mais modesto à prestação de serviços médicos e hospitalares de 

maior variedade e melhor qualidade, promovendo a inclusão social. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do TJCE, in verbis: “CIVIL. 

APELAÇÃO. AGRAVO DA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

(UNIMED). INGRESSO DE NOVOS ASSOCIADOS. RECUSA. SUFICIÊNCIA 

NUMÉRICA DE MEMBROS ATUANTES NA REGIÃO. IMPOSSIBILIDADE 

TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AFFECTIO SOCIETATIS. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. MERA INCONVENIÊNCIA PARA OS COOPERADOS. 

PRINCÍPIO DA PORTA ABERTA (LIVRE ADESÃO). INCIDÊNCIA. 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1- O ingresso nas cooperativas é livre a 

todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde 

que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições 

estabelecidas no estatuto, sendo, em regra, ilimitado o número de 

associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços (arts. 

4º, I, e 29 da Lei nº 5.764/1971), incidindo na espécie o princípio da livre 

adesão voluntária, do qual é consectário o princípio da porta aberta, 

segundo o qual não podem existir restrições arbitrárias e discriminatórias 

à livre entrada de novo membro na cooperativa, devendo a regra limitativa 

da impossibilidade técnica de prestação de serviços ser interpretada 

segundo a natureza dessa sociedade, mesmo porque não visa o lucro, 

além de ser um empreendimento que possibilita o acesso ao mercado de 

trabalhadores com pequena economia, promovendo, portanto, a inclusão 

social. Precedentes do STJ. 2 – A lei não exige como condição de 

admissão de pessoas no cooperativismo o consentimento dos demais 

sócios (affectio societatis), isto é, o elemento subjetivo característico e 

impulsionador da sociedade, relacionado à convergência de interesses de 

seus sócios para alcançar o objeto definido no contrato social. 3- Os 

recorridos comprovaram estar devidamente habilitados ao exercício da 

medicina, inclusive nas especialidades da cirurgia geral e da clínica 

médica. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar 

nos fólios em que consiste a alegada "impossibilidade técnica de 

prestação de serviços", ou que os recorridos não preenchem as 

condições estabelecidas no Estatuto (art. 333, II, CPC). 4- Agravo 

desprovido” [sic, g. n.] – TJCE: AI nº 0666239-92.2000.8.06.0001, Relator: 

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, 1ª Câmara Cível, j. 25.01.2016, p. 

26.01.2016. Destarte, verifica-se que assiste razão ao autor quanto à 

ilegitimidade de embasamento da negativa apresentada pela cooperativa ré 

ao seu pedido de credenciamento, restando caracterizada a 

verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial (CPC 300, 

“caput”). Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC 300, “caput”, “in fine”) se consubstancia no fato de que a 

impossibilidade de prestação de serviços médicos através de convênio 

com a cooperativa ré ocasiona prejuízos diários ao autor, restringindo-o 

apenas aos pacientes com consultas mediante custeio particular. Não 

obstante, oportuno salientar que “in casu”, não cabe ao Poder Judiciário 

analisar o teor da documentação apresentada pelo autor em atendimento 

ao art. 8º do Regimento Interno da ré, tampouco se ele possui aptidão 

técnica para credenciamento à cooperativa. Ao contrário, por ora, 

compete ao juízo apenas aferir a legalidade da recusa administrativa 

apresentada pela cooperativa de trabalho médico, revelando-se 

precipitada e inoportuna a decisão judicial no sentido de “determinar que a 

requerida admita o autor como cooperado/credenciado, para atendimento 

aos beneficiários da Unimed na especialidade de Ortopedia/Traumatologia, 

na praça de Sinop” [sic]. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 

300, “caput”, do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada na 

inicial e determino à ré Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalho Médico não indeferir os pedidos de credenciamento à 

cooperativa de trabalho médico formulados pelo autor, com fundamento 

em “falta de demanda local neste momento” [sic, Doc. Id. 12472658] ou 

outra justificativa que não guarde relação com critérios previstos no art. 

4º, I, da Lei nº 5.764/1971 e arts. 7º e 8º do “Regimento Interno Unimed 

Norte do Mato Grosso” [sic – Doc. Id. 12472718], sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 200 (duzentos) salários 

mínimos. Concomitantemente, determino a citação da ré para os termo da 

ação e, em prosseguimento, à luz do disposto no art. 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para 24.7.2018 (terça-feira), às 15h00min, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º 

e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do 

Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 

pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de 

Justiça (protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 
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2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, a audiência será realizada pelo conciliador 

Jonas Edu Gruen, no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48). Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 12 de abril de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] 

www.unimed279.com.br; no campo “Quem Somos” à “Cooperativa”.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259319 Nr: 3278-25.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 Vistos etc. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado em audiência. 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito. 3. Sem custas. Cada parte arcará 

com os honorários advocatícios de seu procurador. 4. P.R.I.C. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005755-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKAIRO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª FABIULAMULLER 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 Camping 

Club, 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-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)

 

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 

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 13:30 horas. Advirto os advogados 

das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe que “cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”. 

Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC. Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Às providências. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010431-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado da requerida para que especifique 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 diga sobre a possibilidade de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010431-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do autor para que especifique 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 diga sobre a possibilidade de conciliação.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004654-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR LODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor DR. ÉDILO TENÓRIO BRAGA 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, nos 

bairros Jardim Itália e Setor Industrial, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005066-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005066-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: JULCI CARLA SCHMALTZ AGOSTINHO Vistos, 

etc... Devidamente comprovada a mora da devedora, conforme notificação 

extrajudicial de ID. 13207486, defiro a liminar e, consequentemente, 

determino que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar 

acima deferida, a devedora fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, 

art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a 

Requerida para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob 

pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da 

dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a 

Requerida, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004524-68.2018.8.11.0015

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:

APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004524-68.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: APARECIDA PEREIRA DE 

ALMEIDA DE ABREU Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamentos S/A 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911/69, contra Aparecida Pereira de Almeida de Abreu. 

A liminar foi deferida, ID. 12953656. Tentou-se a citação da Ré e a busca e 

apreensão do bem, mas ambos os atos restaram infrutíferos, ID. 

13434379. Por petição de ID. 13530413, o Autor, requereu a desistência 

da ação, informando que a Ré quitou o débito. Diante disso, homologo por 

sentença o pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o 

levantamento de eventual restrição determinada por este Juízo sobre o 

objeto desta demanda. Considerando a desistência do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se o processo. P.R.I.C. 

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)

 

Intimar a advogada do credor 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005888-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO VINAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005888-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA 

RIBEIRO VINAGA REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Vistos, etc... Diante da petição de ID. 13665029, determino a 

devolução da presente missiva com as baixas necessárias. Às 

Providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003158-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003158-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

LUNA DA SILVA REQUERIDO: CAMPO INCORPORADORA LTDA Vistos, 

etc... Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002327-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA MARTINS ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002327-43.2018.8.11.0015. AUTOR: SANDRA 

APARECIDA MARTINS ANDRADE RÉU: ODAIR MARTINS DA SILVA Vistos, 
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etc... Compulsando os autos, verifico que a Autora pugnou pela 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes, que não têm condições de pagar as custas do processo 

sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a ausência de elementos 

que autorizem o acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto 

no artigo 99, § 2º, do CPC, deve a Autora comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte. (AI 28497/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016). Diante disso, intime-se a Autora para, no 

prazo de 15 dias, emende a inicial, comprovando sua hipossufiência, sob 

pena de indeferimento da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005925-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ANTONIO BASTIAN (EXECUTADO)

MARISA FATIMA NOVAKOWSKI (EXECUTADO)

WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005925-05.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP, WILSON 

ANTONIO BASTIAN, MARISA FATIMA NOVAKOWSKI VISTOS, ETC... 

Cite-se os executados para que no prazo de três dias efetuem o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecerem embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requererem o pagamento do débito em até seis parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com 

depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem 

imóvel, intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados forem, 

para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder do 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado os 

executados, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005808-14.2018.8.11.0015

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:

VANDERLEI BOEING (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005808-14.2018.8.11.0015. AUTOR: BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: VANDERLEI BOEING Vistos, etc... Cite-se o réu para que 

efetue o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, 

art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado 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 devedor poderá 

requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, o réu será isento do pagamento de custas processuais, art. 701, § 

1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005873-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS BUDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005873-09.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SICREDI 

CENTRO NORTE EXECUTADO: BERTOLINO MESSIAS DA SILVA, LUIZ 

CARLOS BUDIN Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Intimar o advogado da parte credora 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 Menino Jesus I, 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005649-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005649-08.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE 

CARLOS GIACOMELI EXECUTADO: WILSON ROQUE POZZOBON, JURACI 

MASIERO POZZOBON Vistos, etc... Diante do acórdão de ID. 13779867, 

suspendo a presente ação até o julgamento dos embargos à execução em 

apenso. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005947-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRLEI BONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS OAB - MT25190/O (ADVOGADO)

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NUNES NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005947-63.2018.8.11.0015. AUTOR: ADIRLEI BONATTO 

RÉU: MARCOS NUNES NETO Vistos, etc... Em consulta aos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o Autor é 

empresário, além de ser proprietário de vários imóveis, evidenciando desta 

forma não ser “necessitado” na concepção e para os fins da Lei que rege 

a matéria, razão pela qual indefiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Intime-se o Autor para que efetue ao pagamento das custas 

judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada no 

Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 

2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da 

distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005873-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS BUDIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005873-09.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SICREDI 

CENTRO NORTE EXECUTADO: BERTOLINO MESSIAS DA SILVA, LUIZ 

CARLOS BUDIN Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 71231 Nr: 10830-27.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LANGBECKER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:19719/RS, EVANDRO SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT5.726-B, JOÃO BIGOLIN - OAB:19769-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 Intimar o advogado do credor Dr. JOÃO BIGOLIN para que no prazo de 

cinco (05) dias recolha a guia disponível no site www.tjmt.jus.br, sendo 

guias - Certidão de Processo em tramitação - sem busca, juntando-a aos 

autos para posterior expedição de certidão de dívida para fins de protesto, 

bem como efetue o depósito de 03 (três) diligências, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177053 Nr: 12821-91.2012.811.0015

 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: ELIAS TIMPANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/BA

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca da petição de 

140/146 e do depósito efetuado pela requerida no valor de R$15.066,78, 

conforme guia de fls.148, referente ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158500 Nr: 5705-68.2011.811.0015

 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: RENATO TENÓRIO ALVES - ME, RENATO TENÓRIO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASPRESS TRANSPORTADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerida, para manifestar-se no prazo de 05( 

cinco ) dias, acerca da petição da Requerente encartada aos autos às 

fls.139.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007731-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARCIRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007731-12.2017.8.11.0015. AUTOR: MOACIR MARCIRIO 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 
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cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder pericia médica 

junto ao autor, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este 

Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é portador 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica o autor advertido de que deverá comparecer 

no referido órgão com os documentos e exames que possuir. Faça 

acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. 

Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, esclarecendo se 

possuem interesse na realização da audiência de conciliação. Havendo 

interesse, cls. para designação da audiência de conciliação, caso 

contrário, façam-me os autos cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007793-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA IURCZAKI GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007793-52.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINDA 

IURCZAKI GONSALVES Vistos, etc... Trata-se de ação de retificação de 

registro de nascimento proposta por Luiz Carlos Gonçalves, representado 

por sua genitora Lucinda Iurczaki Gonsalves, onde o Autor alegou que o 

tabelião responsável se equivocou ao registrá-lo como “Luiz Carlos 

Gonçalves”, sendo que deveria se chamar “Luiz Carlos Gonsalves”, e 

ainda o nome de sua genitora, eis que constou, no referido documento, o 

nome de “Lucia Iurczaki Gonçalves” ao invés de “Lucinda Iurczaki 

Gonsalves”. Nestes moldes, pugnou pela modificação da certidão de 

nascimento, para que passe a constar o seu nome e de sua genitora de 

forma correta, quais sejam, “LUIZ CARLOS GONSALVES” e “LUCINDA 

IURCZAKI GONSALVES. Juntou documentos de ID. 8322744, ID. 8322758, 

ID. 8322756, ID. 8322760, ID. 8322764, ID. 8322767, ID. 8322769, ID. 

8322774. Pode-se ver a manifestação do Ministério Público no ID. 

8757905, pugnando pela necessidade de citação dos terceiros 

interessados. Determinou-se a citação por edital dos demais interessados, 

desconhecidos e incertos, ID. 9748919. No ID. 11023836, vê-se a certidão 

da Srª Gestora, onde se certificou que os terceiros interessados, 

desconhecidos e incertos não se manifestaram no prazo legal, apesar de 

devidamente citados, ID. 9860653. Em nova manifestação, o Ministério 

Público se pronunciou pela procedência do pedido formulado pelo 

Requerente, ID. 11095284. Após, vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. É direito personalíssimo do 

indivíduo, possuir, em seus documentos, informações verídicas acerca de 

seu nome, naturalidade, filiação, entre outros, para individualiza-lo em meio 

à sociedade. Na lição do Ministro Sidnei Beneti: “(...) II - É inerente à 

dignidade da pessoa humana a necessidade de que os documentos 

oficiais de identificação reflitam a veracidade dos fatos da vida, (...)" 

(REsp 1041751/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 03/09/2009). Ademais, 

tem-se que os registros públicos são norteados pelo princípio da verdade 

real, devendo espelhar, na medida do possível, a realidade presente, de 

modo a garantir a segurança jurídica das relações sociais. In casu, não 

verifico óbice à retificação do nome do Autor e do nome de sua genitora 

na respectiva certidão de nascimento, eis que, da confrontação dos 

documentos de ID. 8322769, e o de ID. 8322774, objeto da presente 

demanda, resta nítido o erro material constante no referido documento; 

bem como, verifica-se que tal alteração não trará qualquer prejuízo a 

terceiros, e sim, transparecerá, de maneira mais fiel, sua identidade. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. ERRO 

DE GRAFIA NO NOME DOS ASCENDENTES. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO. Demonstrado erro na grafia dos nomes dos ascendentes 

imigrantes, mostra-se cabível a correção do registro. Apelação cível 

provida, de plano.” (Apelação Cível Nº 70055212799, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

04/10/2013). “RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRENOME. 

MODIFICAÇÃO. ERRO COMPROVADO DE GRAFIA. VIABILIDADE JURÍDICA 

DA RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO ‘IN SPECIE’. - Se no registro civil 

ficou comprovado o erro material - grafia - do prenome, existe razão 

plausível para a devida correção, haja vista que o registro assim como o 

bom espelho deve refletir fielmente a imagem que se lhe apresenta, na 

vida real, relativizando deste modo a imutabilidade registral do primeiro 

nome.” (TJMG - Apelação Cível nº 1.0702.09.665129-5/001, Relator: 

Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, Julgamento em 13.03.2012). 

Destarte, a certidão de nascimento do Autor deve ser alterada, para que 

conste o seu nome e de sua genitora corretos, sem erro de grafia, quais 

sejam, “LUIZ CARLOS GONSALVES” e “ LUCINDA IURCZAKI 

GONSALVES. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial, 

pelo que determino a expedição de mandado de retificação para que seja 

alterada a certidão de nascimento do Autor, às fls. 63-V, do Livro nº A-11, 

sob o nº 5.293, no "Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Comarca de Cascavel-PR, Município de Catanduvas, Tabelionato Danilo 

Honorino Bernatt do Estado do Paraná/PR", devendo constar, o seu nome 

“LUIZ CARLOS GONSALVES” e em sua filiação materna, o nome de 

“LUCINDA IURCZAKI GONSALVES”. Para tanto, expeça a competente 

carta precatória para a Comarca de Cascavel-PR, para, após o 

“cumpra-se” do juízo competente, possa o Oficial do Registro proceder a 

retificação como aqui ordenada, com a remessa a este Juízo de cópia 

autenticada da certidão retificada para entrega ao interessado, sem 

custas, por se tratar de justiça gratuita. Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013101-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. C. (AUTOR)

LUANA LAVINIA RIBEIRO CATELAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013101-69.2017.8.11.0015. AUTOR: LUANA LAVINIA 

RIBEIRO CATELAN, CARLOS EDUARDO CATELAN RÉU: BRADESCO VIDA 

E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc... Luana Lavinia Ribeiro Catelan e Carlos 

Eduardo Catelan ajuizaram “ação ordinária de cobrança de pagamento de 

seguro de vida c/c danos morais” em face do Bradesco Vida e 

Previdência S/A. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 

13452849, informaram que se compusera amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação. Pode-se ver no ID. 

13757734, a manifestação do Ministério Público, pugnando pela 

homologação do acordo. Diante disso, homologo por sentença o acordo de 

ID. 13452849, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas 

pro-rata, ficando suspensa a cobrança com relação aos Autores, ante o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ID. 10925341. 

Honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das 

custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Deverá a genitora prestar 

contas do valor de 50%, que caberia ao filho menor de idade, sob pena de 

remessa dos autos ao MP para as providências que entender 

necessárias. Com o trânsito em julgado, expirado o prazo para a 

prestação das contas, e não havendo nada a ser deliberado, observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU GARCIA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVARES COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (RÉU)

LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DAHLSTROM HILKNER OAB - SP285465 (ADVOGADO)

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

 

PJE 1001394-07.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO dos REQUERIDOS para que 

em quinze dias apresentem quesitos e indiquem assistente técnico. 

Sinop-MT, 21 de junho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira 

(gestora judiciária)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 284486 Nr: 18629-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GERALDO MIRANDA, SILVANA DA 

SILVA MIRANDA, JOSÉ CARLOS DE JESUS CARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 76, suspendendo o feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 313, §1º, CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209577 Nr: 10645-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO EVANGELISTA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO 

ITAUCARD S/A em face de ALDO EVANGELISTA DE SANTANA, alegando 

ser credor fiduciário da parte requerida e que esta se encontra em mora; 

requerendo, por fim, a busca e apreensão do objeto do contrato. Com a 

inicial, vieram os documentos de fls. 09/23. Recebida a inicial, foi deferida 

a liminar de busca e apreensão (fls. 47/48). Entretanto, não foi possível 

proceder com a busca e apreensão do bem, conforme certidões de fls. 52 

e 68. Localizado o endereço do requerido (fls. 73), a parte autora foi 

intimada para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

Entretanto, deixou transcorrer “in albis” o prazo (fls. 77). Intimado 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor quedou-se inerte 

(fls. 79). DECIDO. Verifico que o processo está paralisado há mais de 04 

(meses), por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) Posto isso, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 239892 Nr: 11952-26.2015.811.0015

 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: SILVIO GERALDO MIRANDA, SILVANA DA SILVA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUDES ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 66, suspendendo o feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 313, §1º, CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93176 Nr: 213-03.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NETO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça no valor de R$42,00, para o cumprimento do Mandado de 

intimação do executado, tendo em vista que a carta não foi recebida 

pessoalmente por ele (fls. 150 e verso), devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211604 Nr: 12230-61.2014.811.0015

 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: LUIZ CARLOS KLAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDA, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 198 a 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172190 Nr: 7141-28.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS MACIEL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. EDILO TENORIO BRAGA para em cinco dias 

providenciar o comparecimento da autora perante este Juízo a fim de ser 

intimada da sentença e alvará de fls. 152/153 e 162.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181596 Nr: 2518-81.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ROQUE MATZENBACHER, GELSON 

MATZENBACHER, GELCI NATAL MATZENBACHER, GILNEI JOSÉ 

MATZENBACHER, GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER, CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Código nº 181596

Indefiro o pedido de fls. 449 no tocante a intimação judicial do assistente 

técnico indicado pelos requeridos, tendo em vista que, assim como a 

testemunha, a intimação deve ser providenciada pelas partes, já que são 

seus assistentes de confiança, nos termos do artigo 466, §1º, do CPC.

Ademais, o artigo 474 do CPC estabelece que as partes terão ciência da 

data e local designados para o início da produção da prova, a tornar 

patente que a esta incumbe diligenciar no sentido de intimar os assistentes 

técnicos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 262233 Nr: 4987-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes (fls. 17/23), consolidando 

nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo 

descrito na inicial (Fiat Uno Mille Celebrat, 2011, Placa EUI-7601, cor: prata, 

Renavan: 000313009783), cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo 

facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da 

sentença.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa 

corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 

2015. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, eis que é 

beneficiário da justiça gratuita (fls.63).Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 254381 Nr: 413-29.2016.811.0015

 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: CLAUDIO LEMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MELGAR NASCIMENTO 

- OAB: 17.735-MT, KLEBER TRASSI DE BRITO - OAB:OAB/MT - 20.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, ANTONIO CARLOS PALUDO 

FILHO - OAB:13431-A MG, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B/MT

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o 

fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem 

como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária 

será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da 

Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por 

conseguinte, confirmo a medida de urgência concedida às fls. 30/32. 

Oficie-se à SERAS/EXPERIAN determinando a exclusão do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito 

discutido nos autos. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 20 de junho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168929 Nr: 3921-22.2012.811.0015

 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: ANTONIO FILHO MENDONÇA, ERENILDA TEREZA 

BENITES RECALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENILDA TEREZA BENITES RECALDE, 

ANTONIO FILHO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 

13.894, Rosangela Braga - OAB:18010, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTOR, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 197 a 201.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150107 Nr: 11237-57.2010.811.0015

 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: JOÃO EVANGELISTA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TARARA LTDA., FRANCISCO 

CÉLIO ROCHA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - NUCLEO DE COLIDER - OAB:, JOÃO VICENTE NUNES 

LEAL - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0

 Intimação das partes, acerca da perícia designada para o dia 25/06/2018, 

às 08h00min, na Av. das Acácias, nº 2.278, Centro, Sinop/MT, devendo a 

parte autora comparecer para colheita de grafismo, nos termos da petição 

às fls. 170/171.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244328 Nr: 14643-13.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL BERTI, ADRIANA ARAÚJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BARSANULFO CINTRA, FELIPE MENIN 

CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT
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 Compulsando os autos, verifico que foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, quando o feito tramitava perante o Juizado Especial Cível, 

ocasião em que foram colhidos os depoimentos das partes e procedida à 

oitiva de testemunhas, consoante se depreende da ata acostada às fls. 

142.

 Entretanto, não é possível verificar o conteúdo da mídia digital de fls. 144, 

a qual deveria conter a gravação da solenidade.

Assim, intimem-se as partes para que se manifestem nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, noticiando se possuem interesse na realização de 

novel audiência de instrução e julgamento ou, ainda, se pretendem a 

prolação de sentença, considerando-se o acervo probatório constante 

dos autos.

Intime-se.

Sinop/MT, 20/06/2018

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160622 Nr: 8041-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 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: ESTEVAM MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:OAB/MT 13.894

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 113/114.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209264 Nr: 10398-90.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEILDO RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL/CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI SABRINA ZAVADZKI GRAF 

- OAB:14816/MT, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - 

OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntando aos autos instrumento procuratório que 

outorgue poderes para transigir ao peticionário de fls. 49 (Dr. Allan Carlos 

Schimidt), sob pena de não homologação do acordo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83818 Nr: 1267-38.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSI APARECIDA PRUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA - BANCO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Júnior - OAB:247.319

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

DR. LEDOCIR ANHOLETO para em cinco dias providenciar o 

comparecimento da AUTORA perante este Juízo, a fim de ser intimada da 

sentença e alvará de fls. 529 a 533 e 595.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157601 Nr: 4741-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATTIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Código nº 157601Verifico que em audiência realizada às fls. 216/217, o 

requerente/embargado requereu a apreciação do pedido de fls. 38, 

consistente na averbação da existência da presente demanda à margem 

da matrícula nº 1.132 do CRI de Sinop/MT.DECIDO:Verifico que não merece 

acolhimento o pedido, tendo em vista que se trata de reiteração de pedido 

formulado às fls. 24/27, 38/39 e 60 e indeferido às fls. 62 e 74.Ademais, 

verifico que se trata de ação monitória, em fase instrutória, em que não há 

qualquer demonstração de que o requerido poderia estar dissipando seus 

bens, na tentativa de evitar o pagamento de eventual condenação. 

Outrossim, a mera expectativa de direito não autoriza a anotação restritiva 

pretendida pelo requerente/embargado, uma vez que é medida gravosa. 

(...)Posto isso, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de fls. 

38.Cumpra-se a decisão de fls. 216/217.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 251684 Nr: 19187-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO, VALDINEIA DA SILVA CICOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, para afastar a 

cobrança de juros remuneratórios lastreados na taxa CDI/CETIP, 

aplicando-se a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN como 

substituto à taxa CDI, salvo se esta última for mais benéfica aos 

embargantes; bem como para determinar que os juros moratórios sejam 

limitados ao percentual de 1% ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC e 

161 do CTN, mantendo os demais encargos previstos no contrato de 

fls.77/81.Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil, 

devendo as partes arcarem com 50% cada.Com o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia da sentença para os autos principais (Código nº. 

243334) e, pagas as custas, arquive-se este processo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 237328 Nr: 10298-04.2015.811.0015

 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: ARI DAHER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. H. COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, FABIO 

JUNIOR HANAUER, SANDRA SASSI HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 
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pedidos formulados na inicial para determinar a rescisão do contrato de 

locação de fls. 26/30, bem como para condenar a requerida S.H. Comércio 

de Calçados Ltda ao pagamento dos alugueis mensai,s no importe de 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devidos a partir do mês de 

outubro de 2012 (fls. 06) até abril de 2013, além da multa contratual 

equivalente a 10% (dez por cento) (parágrafo segundo da cláusula 

terceira – fls. 26), cujo valor deve ser corrigido monetariamente com base 

no INPC, desde a data dos respectivos vencimentos e acrescidos de juros 

de mora de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 161, § 1º, CTN c/c art. 

406 do CC), desde a citação.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil de 2015. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas, se nada for requerido, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 20 de junho de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216034 Nr: 15679-27.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA CAMARA SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, 

ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - 

OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONOGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759/MT

 Tendo em vista a certidão de fls. 489, nomeio novo perito o expert Dr. 

Murilo de Oliveira Barbosa, médico ortopedista, que poderá ser encontrado 

na Rua das Hortências, 1439 – Setor Comercial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40326 Nr: 3974-81.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT14.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Indefiro o pedido de fls. 680/681, tendo em vista que o acórdão de fls. 

667/670, determinou o regular prosseguimento do cumprimento de 

sentença, uma vez que a penhora e a transferência dos valores realizada 

nos autos às fls. 523/525 e 527, foi anterior ao deferimento da 

recuperação judicial da executada, não se encontrando abrangido pela 

suspensão, de forma que não implica em novação do crédito.

Assim, intime-se o exequente para regularizar a representação 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando instrumento procuratório 

que outorgue poderes específicos para receber e dar quitação ao Dr. 

Aotory da Silva Souza, conforme determinado às fls. 558.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de fls. 682.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263789 Nr: 5854-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PELISSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177.277/SP, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 - SP, 

ORIVAL GRAHL - OAB:6266/SC

 Ante a concordância da executada (fls. 733/734) quanto ao pedido de 

levantamento do valor incontroverso, expeça-se alvará eletrônico para 

liberação do valor depositado judicialmente às fls. 688/689, transferindo o 

valor vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 703, de titularidade 

de Pereira e Pereira Advogados.

Após, aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo 

executado no STJ, conforme requerido no item “b”, fls. 703.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256975 Nr: 1933-24.2016.811.0015

 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: ROSIMEIRE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:14003-MT, Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6.651-A, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10.766 - MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

condenando a requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC, cuja exigibilidade fica 

suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 43).Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 260653 Nr: 4110-58.2016.811.0015

 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: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NORTÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, LILIANA ORTH DIEHL - 

OAB:34797, LUIZ CARLOS CHECOZZI - OAB:OAB/PR 10.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUÍS RHEIN DA SILVA 

CORDEIRO - OAB:OAB/RJ 64.389, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6.651-A, MARCO 

ANTONIO MOREIRA - OAB:80.805-B/MG, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

condenando as requerentes ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC.Transitada esta em julgado, 

paga as custas, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128429 Nr: 7644-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMÉLIO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCINDO TOMELIN, ADEMIR TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20017/MT, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo os 

EXECUTADOS para em cinco dias efetuarem o recolhimento de uma 

autenticação para expedição do mandado para baixa da averbação da 

penhora.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233921 Nr: 8036-81.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO GALDEZ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, Angeliza Neiverth - OAB:MT/13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - OAB:OAB/MT 20.063, RICARDO 

GRANDE DA CUNHA FILHO - OAB:OAB/MT 19.985

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. Guilherme Melgar 

Nascimento para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190175 Nr: 11624-67.2013.811.0015

 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: Marceli Cichoki Spadotto Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO SIMONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA MARCON - 

OAB:30627, RAFAELLA DE MEDEIROS - OAB:63953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias enviar o resumo da 

petição inicial (padrão word) via e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, para 

expedição do edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257047 Nr: 1979-13.2016.811.0015

 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: SILVANA DA ROCHA SILVA, JOSIMAR DA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19023-A

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos requerentes, a título de danos 

morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da 

Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC). Bem assim, 

condeno a requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 1.624,58 (hum mil, 

seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), em dobro, 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC, a partir da data do desembolso 

(24/12/2015 – fls. 34), com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 

405 do CC). Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 20 de junho de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216505 Nr: 15999-77.2014.811.0015

 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: SILVIO GERALDO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NADIR ALVES DA SILVA MARQUES, 

SONIA MARIA BUOSI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 Defiro o requerimento de fls. 107, suspendendo o feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 313, §1º, CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190350 Nr: 11801-31.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOUGLAS LOPES PIRES, MARIA PEREIRA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI - CENTERAGRO 

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEGURADORA MITSUI 

SUMITOMO SEGUROS (SEGURO TOYOTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JÚNIOR - OAB:8384-B

 INTIMAÇÃO do requerido LEANDRO MUSSI para em cinco dias manifestar, 

tendo em vista que a carta de citação da denunciada à lide foi devolvida 

com a alínea: "1-mudou-se" (fl. 207 verso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244518 Nr: 14771-33.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR DAVANSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, condenando o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º, 

incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia da sentença para os autos principais (Código nº. 79516) 

e, pagas as custas, arquive-se este processo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189520 Nr: 10878-05.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO APARECIDO AZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112.409 OAB/SP, BRUNO DE OLIVEIRA POLONI - OAB: SP 351.064, 

GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155.574 OAB/SP, HUDSON JOSÉ 

RIBEIRO - OAB:150.060/SP, WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça,no valor de R$42,00 para o cumprimento do Mandado de 

citação, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 
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“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256517 Nr: 1690-80.2016.811.0015

 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: AILTON NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a 

retificação do assento de casamento do requerente (fls. 11), devendo 

constar como prenome “AILTON”.Sem custas, eis que concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Transitada esta 

em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 2º Ofício Extrajudicial – 

Registro Civil de Sinop/MT, nos termos do §9º, do artigo 109, da Lei 

6.015/1973. Após, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87224 Nr: 4628-63.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ROCHA RIBEIRO

 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: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, THAIS SILVA MENDES - OAB:12.638 MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 146.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 87224 – AÇÃO MONITÓRIA movida por HSBC BANK BRASIL 

S/A – BANCO MULTIPLO em face de EDILSON ROCHA RIBEIRO.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 323354 Nr: 5177-87.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:143641/SP, DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113.590, Leopoldo Greco de Guimarães Cardoso - 

OAB:230.646-SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do (a) Senhor (a). 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de Intimação do 

Embargado na Rua das Azaléias, nº 1045, no Setor Comercial, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

ADVERTÊNCIA: caso não haja manifestação em 30(trinta) dias, a carta 

precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171651 Nr: 6922-15.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. VENTURA DOS SANTOS, LEDIR VENTURA 

DOS SANTOS

 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: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o valor 

atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que seja 

expedido mandado de penhora e avaliação de bens do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124848 Nr: 4061-27.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERSON ANTONIO FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte exequente, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente às 3 (três) 

diligências do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça no Centro de Sinop/MT, para 

o cumprimento do Mandado de Intimação, Penhora e Avaliação de bens do 

executado, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). §1º Ao valor da diligência será acrescida 

a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.". Outrossim, 

deve informar nos autos o valor atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111612 Nr: 3954-17.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MELGAR NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRCUITO MATO GROSSO- razão social -

(REPÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 
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BOTIN - OAB:14480/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CANCILIERI DO 

NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13363/O, PAULO CÉSAR DE 

FIGUEIREDO FILHO - OAB:OAB/MT N°17.483

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte exequente, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente às 2 (duas) 

diligências do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Intimação, Penhora e Avaliação dos veículos do executado 

descritos às fls. 250/251, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120101 Nr: 12298-84.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, WEVLLEY 

PAULO CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, a fim de que dê andamento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da execução 

sem julgamento do mérito, tendo em vista que as cartas de citação foram 

devolvidas (fls. 79 a 81).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210203 Nr: 11153-17.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDA ISOLDI GRUEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 74/75, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código nº 210203 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de GERDA ISOLDI GRUEN, até a data 

aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intimem-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013566-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TEREZINHA PAULI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1013566-78.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 145.814,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA À SAÚDE, MULTA 

COMINATÓRIA / ASTREINTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SUELI TEREZINHA PAULI Parte Ré: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 21 de 

junho de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001668-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SOUZA DUARTE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001668-34.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 8.372,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E/OU 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCIELI SOUZA DUARTE MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 21 de 

junho de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 200405 Nr: 3064-05.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI STEL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE.

 I – Da detida análise dos autos, verifica-se que, EQUIVOCADAMENTE, foi 

PROLATADA SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTES os PEDIDOS 

formulados em sede de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.

 No entanto, o feito encontra-se na FASE de CUMPRIMENTO de 
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SENTENÇA, PENDENTE, portanto, de JULGAMENTO da IMPUGNAÇÃO de 

fls. 132-140, tratando-se, consequentemente, de ERRO MATERIAL, 

SANÁVEL DE OFÍCIO, eis que seria nítida denegação da justiça, após 

intensa atividade jurisdicional e das partes, convalidar sentença 

inadequada.

II – Sob esse aspecto, mister colacionar o disposto no art. 494 do 

CPC/2015, “in verbis”:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração”.

III – Nesse sentido, REVOGO a SENTENÇA retro, devendo as PARTES 

serem IMEDIATAMENTE INTIMADAS;

 IV – Na sequência, façam-me os autos em CONCLUSÃO para a correta 

apreciação.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252208 Nr: 19453-31.2015.811.0015

 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: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, expeço intimação da parte REQUERENTE para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

requerido.

 Sinop/MT, 20 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 235265 Nr: 8911-51.2015.811.0015

 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: VANDERLI FERNANDES GOMES BOCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que embora tenha sido publicado intimação da sentença no dia 

11.06.2018, os presentes autos, permaneceram no Gabinete desta 

Secretaria Especializada de Fazenda Pública, tendo retornado, nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169516 Nr: 4531-87.2012.811.0015

 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: LUIZ CARLOS SILVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT, ÉRICA A. DINIZ PORFÍRIO - OAB:OAB/MT 14.027, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIM - 

OAB:OAB/MT 13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON - OAB:CRM/MT 7922

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, expeço intimação da parte REQUERENTE para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

requerido.

 Sinop/MT, 20 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163556 Nr: 11470-20.2011.811.0015

 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: EDSON DIAS NAZARETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, expeço intimação da parte REQUERENTE para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

requerido.

 Sinop/MT, 20 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204253 Nr: 6394-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GRAMKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCILIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, expeço intimação da parte REQUERENTE para querendo 

apresentar manifestação quanto a impugnação á execução interposto pelo 

requerido.

 Sinop/MT, 20 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260816 Nr: 4192-89.2016.811.0015

 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: GLAUCIA CELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO AUTORCOMO SEGUE:Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 
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somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261281 Nr: 4459-61.2016.811.0015

 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: EDNEUZA ALVES TRUGILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no 

sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO 

da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261389 Nr: 4524-56.2016.811.0015

 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: ADILSO FRANCISCO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO COMO SEGUE:“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em 

favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

“ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a 

restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a 

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, 

aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados 

da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento 

desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, 

bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261316 Nr: 4485-59.2016.811.0015

 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: ROBERTO ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 expeço intimação ao autor como segue:x Positis”, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO 

em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa 

e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

“ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a 

restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a 

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, 

aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados 

da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento 

desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, 

bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177483 Nr: 13286-03.2012.811.0015

 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: ELEMAR AMELIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, expeço intimação ao 

autor para que se manifeste em relação ao pedido de arquivamento, por 

parte do Requerido Município de Sinop, que alega ser este processo 

duplicidade dos autos de código 177482

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 261281 Nr: 4459-61.2016.811.0015

 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: EDNEUZA ALVES TRUGILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no 

sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO 

da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189054 Nr: 10369-74.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 21 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005852-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOANA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

LUCIMAR APARECIDA DIAS DA SILVA OAB - 362.675.541-04 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1005852-33.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIA JOANA MIRANDA 

DA SILVA PROCURADOR: LUCIMAR APARECIDA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO 

FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA 

proposta por ANTONIA JOANA MIRANDA DA SILVA, neste ato 

representado por sua filha LUCIMAR APARECIDA DIAS 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 

Requerente, “apresenta quadro clínico de Artrose Grave no Joelho Direito, 

se encontra acamada e dependendo de terceiros para se locomover, 

sentindo fortes dores”. Conforme se extrai do Laudo Médico anexo pelo 

Drº. Egan Neis (CRM-MT 5819), a paciente apresenta dor crônica no joelho 

direito, necessitando se submeter com urgência à cirurgia de Artroplastia 

do Joelho – ID Num. 13580179 - Pág. 3. Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA, para compelir os Requeridos a disponibilizarem à 

parte Requerente o tratamento que necessita, qual seja, CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA DO JOELHO. COLACIONOU aos autos 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 no ID Num. 13580179 - Pág. 3. 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: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). 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, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento 

adequado à parte Requerente, qual seja, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 

ARTROPLASTIA DO JOELHO, 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, 
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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, apresentarem 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado no ID Num. 13580179 - Pág. 3. 

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 e seguintes do CPC/2015. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005890-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY CRISTINA DE OLIVEIRA GALHARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO)

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 

#1005890-45.2018.8.11.0015 AUTOR: DANIELY CRISTINA DE OLIVEIRA 

GALHARDO 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 DAIANE DE ARAÚJO em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico 

do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial, que a Requerente 

“atualmente com trinta e três anos de idade, é usuária do SUS e 

encontra–se em estado gravídico, diagnosticada com a doença SINDROME 

DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE – (TROMBOFILIA), CID 89.9, a qual 

aumenta o risco de abortamento, óbito fetal intra-uterino, hipertensão na 

gestação e trombose materna em pernas ou até tromboembolismo 

pulmonar com risco de morte materna na gestação e pós parto, 

necessitando do auxílio do Estado para que possa ter uma gravidez 

saudável, pois, o tratamento é muito caro. Contudo, insta mencionar que a 

Autora possui uma gravidez de alto risco e necessita fazer tratamento 

durante toda a gestação, estendendo-se até 30 (trinta) dias pós parto, 

conforme atestado médico (doc. anexo), necessitando urgentemente 

fazer uso do remédio ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, não podendo ser 

substituído por nenhum outro medicamento”. Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA no sentido de compelir os REQUERIDOS a 

fornecerem, com urgência, o(s) medicamento(s) “ENOXOPARINA SÓDICA 

40MG, 30 AMPOLAS/MÊS”. COLACIONOU aos autos 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(s) Laudo(s) Médico(s) de ID Num. 13622083 - 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: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). 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 o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

fornecimento do(s) medicamento(s) “ENOXOPARINA SÓDICA 40MG, 30 

AMPOLAS/MÊS” devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, 

GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP/MT 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, apresentarem 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado de ID Num. 13622083 - Pág. 1. 

Com a contestação, vistas à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC). 
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DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 

1.060/50. Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDEBORA ROMERO DE LUCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1000264-45.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANDEBORA ROMERO DE 

LUCIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi 

CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual 

determinou aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente a 

“CIRURGIA PARA RETIRADA DE HÉRNIA ABDOMINAL”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “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”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio de ID. 

Num. 13761302 - Pág. 1, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por 

meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou 

quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar 

IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os 

RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas 

SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA 

na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005876-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERVAL MIOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONISETE PABLO SOUZA OAB - MT0015083A (ADVOGADO)

CAMILA RIBEIRO MIOTO OAB - 011.563.801-62 (REPRESENTANTE)

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (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 

# 1 0 0 5 8 7 6 - 6 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  A U T O R :  R U B E R V A L  M I O T O 

REPRESENTANTE: CAMILA RIBEIRO MIOTO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, 

verifico que até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) o 

COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos Requeridos que 

disponibilizassem à parte Requerente “ANGIOPLASTIA CORONARIANA 

COM STENT”. verifico que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não 

vêm cumprindo II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela NÃO 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA 

do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado às ID. Num. 13759657 

– Pág 1 a 7, devendo ser efetivado no valor do MENOR orçamento 

apresentado às ID. Num. 13759702 – Pág 1 a 3 (INTERCOR e HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO). ESCLAREÇO que embora os demais orçamentos 

apresentados indiquem valores menores ao estabelecido no item anterior, 

em razão dos acréscimos quanto aos custos com deslocamento (Num. 

13759806 - Pág. 1 - Num. 13759822 - Pág. 1 - Num. 13759848 - Pág. 1). III 

– Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a INTERCOR e o 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO ( ID. Num. 13759702 - Pág. 1 a 3), para que 

REALIZE a CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM STENT 

vindicado pelo(a) Autor(a), e informe, no prazo mais exíguo possível, nos 

autos o número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual 

seja, R$ 80.262,50 (oitenta mil duzentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) o tratamento necessário, o que, desde já, fica 

autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item III” e com o APORTE da 

NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005457-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO APARECIDO DA CRUZ (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:

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 14:15. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003163-84.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGUES CARPES (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 09/07/2018 15:00. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002324-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DESOTTI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. CARREIRA - 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 09/07/2018 15:15. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006707-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZENA FERNANDES DE MORAES 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 09/07/2018 16:00. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 09/07/2018 17:30. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005285-02.2018.8.11.0015

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 BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/07/2018 17:45. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009605-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAIMUNDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009605-32.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MANOEL RAIMUNDO ALVES 

EXECUTADO: REGINALDO DA SILVA SANTOS Vistos, etc. I – 

Compulsando a presente demanda, denota-se que o exequente vem aos 

autos requerendo consulta via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis 

(SREI), uma vez que restou infrutífera o bloqueio de bens do executado 

via RENAJUD. À vista disso, INDEFIRO o petitório alhures, eis que a 

diligência requerida pela parte exequente é inviável, eis que inexistente 

regulamentação do sistema pleiteado a este juízo. II - No mais, acolho o 

pedido formulado pelo exequente de que seja expedido ofício aos órgãos 

de proteção ao crédito, para que seja o Executado inscrito em cadastros 

de inadimplentes, razão porque, nos termos do artigo 782, § 3ºdo CPC, 

expeça-se OFÍCIO ao SPC/SERASA para anotação do débito relativo a 

presente execução. III – Sendo assim, INTIME-SE o exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, para o 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013310-84.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DE JESUS PINHEIRO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013310-84.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO 

JUNIOR EXECUTADO: AMARILDO DE JESUS PINHEIRO MENDES Vistos, 

etc. Pois bem. Em análise da sentença prolatada em Mov. 13416841, 

verifico que a mesma demonstra equívoco em relação a determinação de 

intimação da parte executada para que apresente impugnação ou recurso 

quanto aos valores depositados/bloqueados em juízo. Ex positis, sem 

maiores delongas, para SANAR o erro ocorrido na SENTENÇA alhures, 

onde lê-se o contrário, leia-se, agora, nos termos deste dispositivo o 

seguinte: “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, no prazo de 10(dez) 

dias”. No mais, mantenho os demais termos da sentença de ID. 13416841. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providencias. SINOP, 21 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008998-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON HEIDMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SCHULKE DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 12/07/2018 09:00. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009785-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MENIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 12/07/2018 09:30. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005488-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALMEIDA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (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 17:15. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005411-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (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 10/07/2018 17:15. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005414-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (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 17:30. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005414-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (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 DECISÃO Processo: 

1005414-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SILVIO HERMINIO DE ARAUJO 

CABRAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o 

requerente que o de cjus Silvio Hermínio de Araújo Cabral tinha um cartão 

de crédito junto à demandada, que não era utilizado há 03 anos, sendo 

que, em razão do falecimento ocorrido em 03/04/2017, a inventariante 

entrou em contato com a demandada solicitando o cancelamento do 

cartão, sendo-lhe solicitado o encaminhamento de uma carta com tal 

pedido, o que foi atendido pela mesma, sendo então informado pela 

requerida que o cartão seria cancelado. Verbera que a requerida enviou 

faturas no valor de R$ 315,60, relativa a cobrança de seguro, até maio de 

2017, as quais foram pagas, e em contato com a requerida foi informado 

que o cartão estava cancelado, conforme número de protocolo informado. 

Narra a autora que, para sua surpresa, no mês de dezembro de 2017, 

recebeu uma nova fatura referente a cobrança de anuidade do referido 

cartão, no valor de R$ 1.200,00, parcelado em 3 vezes de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que sustenta indevido, tendo em vista o tempo já 

decorrido desde a primeira solicitação de cancelamento do cartão, razão 

pela qual pugna pela concessão de tutela, para que seja determinado o 

cancelamento do cartão e das cobranças relativas ao mesmo. Pois bem. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“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.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Isto porque a a requerente sustenta que solicitou o 

cancelamento do cartão de crédito em razão do falecimento de seu titular, 

sendo-lhe informado pela demandada o cancelamento do mesmo, 

conforme protocolo informado, contudo, s.m.j, houve cobrança posterior 

ao cancelamento, de valor relativo a anuidade, conforme demonstram os 

documentos juntados aos autos, o que mostra-se indevido. De mais a 

mais, estando o débito em discussão deve ser concedida a tutela, tendo 

em vista o prejuízos que podem decorrer das cobranças do débito que se 

sustenta indevido. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

CANCELE o cartão de crédito objeto dos autos, bem como a cobrança de 

qualquer valor relativo ao cartão e se abstenha de negativar o nome de 

seu titular, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 2. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. 

Sem prejuízo do exposto, CITE-SE a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial, bem como intime-se a requerente, 

fazendo constar as advertências legais. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 15 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005538-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 13/07/2018 08:15. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005541-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN VIEIRA DOS SANTOS (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 13/07/2018 08:30. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005554-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 13/07/2018 09:15. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005556-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 13/07/2018 09:30. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005534-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERNANDES DA SILVA (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 12/07/2018 15:45. Quinta-feira, 21 de Junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANIR FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

CARLOS BERGAMASCO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000680-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MATERNIDADE JACARANDAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: CARLOS BERGAMASCO JUNIOR, ALVANIR 

FERREIRA LIMA Vistos, etc. 1. ACOLHO a justificativa de mov. n.º 

13519171 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, devendo os requeridos serem 

citados e intimados através de mandado a ser cumprido por Oficial de 

Justiça nos endereços declinados nos autos em Id. 12936598 ; 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, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005384-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CESAR PELISSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005384-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO CESAR PELISSARI 

REQUERIDO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE Vistos, 

etc. I - Considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito 

autoral, considerando que restaram infrutíferas as demais tentativas de 

citação da requerida. II – À vista disso, CITE-SE a requerida VIA 

TELEFONE, nos números indicados pelo autor em ID. 13295489; III – 

Restando frutífera a citação, DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado e INTIMEM-SE 

as partes para comparecimento, fazendo constar as advertências legais 

em caso de falta injustificada; IV – Caso em que, infrutífera a diligência 

alhures, INTIME-SE o requerente a fim de que, no prazo de 05(cinco) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção; Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. SINOP, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006062-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CLAUDIA ALESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006062-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KARINE CLAUDIA ALESSI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que na 

presente demanda o(a) reclamante pugna seja excluído seu nome dos 
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órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato de consulta 

ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que demonstre que seu nome encontra-se 

negativado. Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004642-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004642-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GISELA LUISA PIETZSCH 

GRUDZINSKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como, intime-se o reclamante, 

para comparecimento na audiência de conciliação a ser designada de 

acordo com a pauta deste Juízo, INTIMANDO-SE as partes para 

comparecimento; II - Advirto que, o não comparecimento do reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, o não comparecimento, implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da 

Lei n. 9.099/95); III - Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar em 5 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo. Serve a presente como MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012618-22.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE DEFAVARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012618-22.2014.8.11.0015. REQUERENTE: LUIS FELIPE DEFAVARI 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 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, 21 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002686-27.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EZEQUIAS DE PAULA 

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, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAM PAULO FIGUEIRA (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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000499-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IVAM PAULO FIGUEIRA 

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, 21 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DIAS DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO OAB - MT18324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 DESPACHO Processo: 

1000619-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIRENE DIAS DO VALE 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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. 
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Às providências. SINOP, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003314-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELI LOPES 04964114112 (RÉU)

JOCELI LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003314-16.2017.8.11.0015. AUTOR: MARCOS VIEIRA SOARES RÉU: 

JOCELI LOPES 04964114112, JOCELI LOPES 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, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005799-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDILENE PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA GROFF OAB - MT21988/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005799-86.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLEUDILENE PEREIRA 

MIRANDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

PRELIMINARES Preliminarmente, o 1º requerido Banco do Brasil, alega sua 

ilegitimidade passiva. Razão assiste o requerido, visto que participação da 

instituição bancária requerida é meramente intermediária, restringe-se, 

pois, a receber e repassar os créditos aos seus destinatários. Nesse 

contexto, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 1º 

requerido para proceder a sua exclusão da lide. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS em face de BANCO DO BRASIL S/A e BV 

FINANCEIRA S/A,, Alega, em síntese, que teve seu nome negativado 

indevidamente por serviços já devidamente adimplidos. 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. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, 

cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos 

fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos 

não impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar 

esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, em caso de 

responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 
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pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do 

autor; e para CONDENAR a requerida BV FINANCEIRA S/A, a pagar a 

parte autora o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a 

partir da prolação desta sentença. Sem condenação ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 202459 Nr: 4887-14.2014.811.0015

 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: ANGELINA BAGNARA, ANTONIO BAGNARA, ALIDE 

BAGNARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA E MECÂNICA TORRE FORTE, PAULO 

DA SILVA NUNES, LMJ - LOTEAMENTO MENINO JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, SAIONARA SUZANA JUELG - OAB:MT/6045-B, 

VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR as partes Requeridas a 

solidariamente restituírem a importância de R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais) devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, 20.06.2013 e incidência de juros legais a partir da citação; 

bem como a pagar a importância total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Quanto às partes ANTONIO BAGNARA e 

ANGELINA BAGNARA, acolho o pedido de exclusão e JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.Quanto à parte PAULO DA SILVA NUNES, acolho 

a ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.TRANSLADE-SE cópia dos ids nº 9180048, 9180051, 12874612, 

12874624 e 12874626 dos autos n. 8010772-04.2013.8.11.0015 para 

estes autos, 4887-14.2014.8.11.0015 (cód. 202459), o que deverá ser 

certificado; bem como, CERTIFIQUE-SE se ainda há alguma baixa ou 

providência pendente nos autos 8010772-04.2013.8.11.0015 vez que este 

já encontra-se arquivado em definitivo.Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLALDEMAR RODRIGUES CORTRIN (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001885-48.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CLALDEMAR RODRIGUES 

CORTRIN 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 13266097 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004489-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MAYKON ALVES SIQUEIRA (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)

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. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada, no momento da distribuição. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: 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, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002424-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ressai 

dos autos que a parte Requerente ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA em face da parte Requerida visando a satisfação de seu 

crédito; contudo, verifica-se que a parte Requerida encontra-se em 

processo de recuperação judicial, tendo inclusive a parte Requerente 
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habilitado-se nos autos nº 1001011-92.2018.8.11.0015 em trâmite perante 

a 4ª Vara Cível desta Comarca, conforme carta de habilitação de id nº 

13352225. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Uma vez procedida a habilitação 

da parte Requerente como credor dos autos da recuperação judicial, o 

presente feito perde seu objeto, eis que doravante, nos termos da 

legislação pátria qualquer ato de satisfação do crédito decorrerá dos 

autos nº 1001011-92.2018.8.11.0015. Ex positis, DECLARO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004410-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLTON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 1001132-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK LIPPE GAMBOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZE MIRA DOS SANTOS (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: 1004358-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004371-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOUVEIA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

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: 1001323-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPARGATAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010574-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RORIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILTON FRANCISCO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos prosperam. 

Verifica-se que realizada a audiência de conciliação em 24.11.2017 (id nº 

10833588) a parte Requerente não compareceu, bem como até a data de 

prolação desta sentença não trouxe aos autos documento hábil a justificar 

sua ausência. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: 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; 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013480-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO OAB - MT10640/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. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada, no momento da distribuição. Após a realização a solenidade esta 

formulou pedido de desistência; contudo referido pedido não pode ser 

acolhido. Isto porque, a teor do Enunciado nº 90 do FONAJE a parte 

Requerente postula a desistência da demanda visando esquivar-se da 

necessária condenação em custas processuais, conforme imperativo do 

Enunciado nº 28 do FONAJE, posto que não apresentou nenhuma 

justificativa para seu não comparecimento. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: 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, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ROGERIO SCOTTI (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 SENTENÇA Processo: 

1001841-29.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WELLINGTON ROGERIO 

SCOTTI 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 7319077 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, 21 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1004497-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE PAULA LEITE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO SALDANHA MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EMBARGOS de TERCEIRO opostos por BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A em face de DAVI DE PAULA LEITE insurgindo-se contra a indicação 

de penhora do bem CITROEN/C3 OP TENDANCE 1.5, prata, Chassi nº 

935SLYFYYEB548844, placa OAP5297, Renavam nº 595248748 sob o 

argumento do mesmo estar gravado de alienação fiduciária em seu favor. 

Devidamente intimado para apresentar contestação, nos autos principais, 

8011358-36.2016.8.11.001, a parte Embargada quedou-se inerte. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. O bem gravado de alienação fiduciária ainda não 

entrega o patrimônio do devedor fiduciário que possui apenas a detenção 

do mesmo; portanto, referido bem é impenhorável por débito origundo do 

devedor. Neste sentido é o entendimento do E. TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE 

PROCESSUAL DA EMBARGANTE CONFIGURADO - EXEQUENTE QUE SE 
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MANTEVE INERTE QUANTO AO EQUÍVOCO NA AVERBAÇÃO DO 

REGISTRO DA CONSTRIÇÃO – EXECUTADOS QUE NÃO DERAM CAUSA À 

PENHORA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA SOMENTE EM RELAÇÃO 

AO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO INTERPOSTO 

PELO EXEQUENTE/EMBARGADO DESPROVIDO – RECURSO 

APRESENTADO PELOS EXECUTADOS/EMBARGADOS PROVIDO. […] 

(TJMT, Ap 30808/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

28/07/2017 - grifo nosso). REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.Nos 

termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o bem objeto de 

contrato de alienação fiduciária não pode se sujeitar à penhora, pois não 

integra o patrimônio do devedor fiduciante, mas sim a instituição financeira, 

credora fiduciária. (TJMT, ReeNec 37205/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013 - grifo nosso). Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

para ANULAR a PENHORA que efetuada sobre o veículo CITROEN/C3 OP 

TENDANCE 1.5, prata, Chassi nº 935SLYFYYEB548844, placa OAP5297, 

Renavam nº 595248748 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a BAIXA da penhora via 

Sistema Renajud do veículo acima descrito. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011358-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SALDANHA MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se em 08.08.2017 quanto 

a não localização do bem penhorado, quedando-se inerte. Ainda cumpre 

consignar que referida penhora de id nº 3295557, por tratar-se de bem 

alienado fidicuiariamente, foi desconstituída nos autos nº 

1004497-22.2017.8.11.0015, determinando-se a baixa da mesma. Desta 

forma, considerando a inércia da parte Exequente em promover as 

diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, III, 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. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MARILENE LERMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LURDES MARILENE 

LERMEN em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à existência de contratação de 

seguro ABS TOTAL PREMIAVEL BRADESCO, eis que a parte Requerente 

nega ter efetuado tal contratação enquanto que a parte Requerida aduziu 

INEPCIA da PETIÇÃO INICIAL e no mérito regularidade da prestação do 

serviço. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de INÉPCIA da PETIÇÃO 

INICIAL não prospera. Ainda que a parte Requerente não tenha juntado 

extrato bancário com sua petição inicial, verifica-se que foi 

suficientemente precisa em apontar o contrato do qual nega contratação, 

qual seja, ABS TOTAL PREMIAVEL BRADESCO, proposta nº 

007716548213, sucursal nº 0971, apólice nº 002578, certificado nº 

000000005651, processo Susep nº 15414002172/2004-65, tempo de 

vigência com início de 30/10/2017 e fim 29/10/2022, no valor de R$ 33,32 

(trinta e três reais e trinta e dois centavos); portanto, por tais informações 

era perfeitamente possível à parte Requerida exercitar seu contraditório e 

ampla defesa. Não obstante, em sua contestação, ainda que de forma 

extremamente genérica, confirma a celebração do contrato, nos seguintes 

termos: “o Reclamado esclarece que a celebração do contrato em questão 

atendeu a todas as normas regulamentares de procedimentos aplicáveis à 

espécie […]”; sem contudo, trazer aos autos cópia do referido contrato ou 

ainda ligação telefônica na qual tenha ocorrido a contratação. Isto porque, 

em se tratando de relação de consumo, bem como diante de prova 

negativa – ausência de contratação – inverte-se, necessariamente o ônus 

probatório, incumbindo à parte Requerida em demonstrar a existência de 

contratação, nos termos do art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC. Havendo 

diminuição patrimonial através de cobrança de valores não contratados 

pela parte Requerente caracteriza-se a falha na prestação do serviço que 

impõe o dever de reparar o dano. Neste sentido já manifestou-se a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO 

DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FALTA DE INTERESSE 

RECURSAL. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. 

NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURA 

DE REVISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR 

DA INDENIZAÇÃO. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a 

configuração de dano moral; b) a restituição em dobro do indébito, e c) o 

quantum indenizatório. 2. Não conhecimento do capítulo do recurso que 

trata sobre a restituição em dobro em razão da falta de interesse recursal. 

3. Na espécie, a requerida não apresentou nenhum documento que 

comprove a existência do contrato firmado com a autora, não se 

desincumbindo do ônus probatório que lhe foi atribuído de acordo com o 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Hipótese em que o 

dano moral independe da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em 

consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente 

atingiu a dignidade da autora. […] (TJMS - APL: 08007284620158120010, 

Relator: PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 12/04/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, em consideração ao 

valor mensalmente descontado da conta corrente da parte Requerente, 

bem como ausência de comprovação de que o débito de tal valor tenha 

originado situações mais gravosas. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

DECLARAR a RESCISÃO CONTRATUAL do seguro ABS TOTAL 

PREMIAVEL BRADESCO, proposta nº 007716548213, sucursal nº 0971, 

apólice nº 002578, certificado nº 000000005651, processo Susep nº 

15414002172/2004-65, tempo de vigência com início de 30/10/2017 e fim 

29/10/2022, no valor de R$ 33,32 (trinta e três reais e trinta e dois 

centavos) eis que inexistente a contratação; bem como a pagar a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 428 de 503



Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009196-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS F. DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ressai 

dos autos que a parte Requerente, MANOEL RODRIGUES TRINDADE, aduz 

ter contratado a parte Requerida, JOSIAS F. DA SILVA, para a elaboração 

de um projeto, mesmo não possuindo habilitação para tanto; contudo, este 

não cumpriu a avença, sendo necessária a contratação de outro 

profissional. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma 

vez que devidamente citada (id nº 10362280) não compareceu à audiência 

de conciliação (id nº 10370260). Denunciado o inadimplemento da 

obrigação, impõe-se a rescisão do contrato verbal com o retorno as 

partes a seu status quo ante, ou seja, ao modo que se encontravam antes 

da celebração do negócio. Porém, o prejuízo material demanda a efetiva 

prova do pagamento, motivo pelo qual, somente o valor constante no 

recibo de id nº 9234411 comporta restituição. Quanto às taxas, em 

especial à TACIN (id nº 9234415) não procede a restituição uma vez que a 

parte Requerente não demonstrou que tenha anteriormente adimplido tal 

valor em benefício da parte Requerida. Quanto aos danos morais, por 

tratar-se de relação jurídica entre as partes, aplicável a responsabilidade 

civil subjetiva, o ônus em provar o dano incumbia à parte Requerente; bem 

como, frisa-se que o mero inadimplemento contratual não é hábil, por si só 

a ensejar a reparação pretendida. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 674,00 

(seiscentos e setenta e quatro reais) devidamente corrigidos pelo INPC e 

com incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir de 

23.06.2016 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ante a notícia do exercício ilegal da profissão sem o 

devido registro no Conselho respectivo, remetam-se cópia da petição 

inicial ao CREA, bem como ao Ministério Público para as providências 

legais e administrativas que entenderem pertinentes. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006991-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAGNO SOARES TAVARES (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. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

foi intimada para promover o andamento do presente feito, porém 

quedou-se inerte. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, 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. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316781 Nr: 774-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA ARAUJO, RONIERI 

RAMOS NUNES, VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - 

OAB:18125

 Em que pese a "renúncia" apresentada pelo advogado Getulio Gediel dos 

Santos, OAB/MT 16.948 (f. 247), cabe ao próprio causídico promover a 

notificação do mandante, mercê do artigo 5º, § 3º da Lei nº 8.906/94 e 

112, "caput", do CPC c.c. art. 3º do CPP.

Nesse sentido, já se pronunciou o c. STJ, no julgamento do AgRg no RMS 

nº 45.987/SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, em 05.11.2015.

No caso, não procede a alegada impossibilidade de cumprimento da 

formalidade legal (notificação do mandante), porquanto, segundo consta 

dos autos (fls. 232/236), o réu Vanderlei Elias de Souza está preso na 

penitenciária local.

Diante disso, faculto ao referido advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a notificação do mandante acerca da renúncia, sob pena de 

restar configurado o abandono do processo, sujeitando-o às penas 

previstas no artigo 265 do CPP.

Sem prejuízo disso, intime-se pessoalmente o réu para, no prazo de 05 

(cinco) dias, constituir novo advogado ou, sendo hipossuficiente, 

manifestar se deseja ser assistido pela defensoria pública.

 No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 14.5.2018 (f. 

232).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 207610 Nr: 9110-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PARAIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:14775-B/MT

 Vistos,

 Trata-se de ação penal movida contra JEFERSON PARAIBA, devidamente 

qualificado nos autos, para apuração do crime tipificado no artigo 306, da 

Lei 9.503/97.

A denúncia, acompanhada do rol de testemunhas e inquérito policial, foi 

recebida em 06/08/2014 (fl. 29).

Devidamente citado (fls. 41/42), o acusado apresentou resposta à 

acusação à (fls. 43/56 ).

À (fls. 63/64) o Ministério Público propôs a suspensão condicional do 

processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceita pelo 

acusado à (fl. 71).

Acolhida a proposta, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo 

de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições propostas pelo 

Parquet.

 À (fl. 95) o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do 

acusado em virtude do cumprimento das condições impostas.

É o relatório.

Decido.

O acusado obteve a suspensão condicional do processo em 17/08/2015, 

conforme se verifica do termo de audiência da (fl. 71).

Segundo consta dos autos foram cumpridas as condições impostas 

naquela ocasião, tendo decorrido o lapso temporal de dois anos, sem a 

revogação do benefício.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JEFERSON PARAIBA e 

julgo extinto o processo, determinando o seu arquivamento, após as 

devidas comunicações e anotações.

Publique-se. Intime-se.
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Não há bens a serem destinados.

Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 30682 Nr: 896-16.2003.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ESTEVO SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 Código n° 30682

Vistos,

 Considerando o teor da petição de fl. 677/679, designo audiência para 

continuação da instrução processual para o dia 20/08/2018, às 14h30 min.

Intime-se a testemunha Wilmar Alves de Ramos no endereço informado à 

fl. 679..

Em tempo, determino a expedição de Cartas Precatórias às Comarcas de 

Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT, com a finalidade de proceder a oitiva 

das testemunhas Jairo Prestes de Oliveira, Carlos Alberto Ossuchi, José 

Adeir Rodrigues Mesquita e Térbio do Gremio Luiz de Oliveira.

Sem prejuízo das determinações supra, defiro a substituição requerida à 

fls. 672/673, pelo que determino expedição de Carta Precatória à Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT com a finalidade de proceder a oitiva da 

testemunha Marco Aurélio Albieri.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 173153 Nr: 8312-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos,

 Recebo o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do acusado 

PAULO ROBERTO RONDON SILVA às fl. 289.

Destarte, remetam-se os autos à Defesa para que apresente as devidas 

razões recursais, no prazo legal.

Após, ao Ministério Público para contrarrazões.

Em seguida, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 167159 Nr: 2003-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN HENRIQUE SOUZA BONAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Marcio Bonafim - 

OAB:11590-MT

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso IV ambos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de RENAN HENRIQUE SOUZA 

BONFIM ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime 

imputado a ele neste processo.Em relação à fiança depositada em juízo à 

fl. 09, determino a devolução, ao réu, nos termos do artigo 337, do Código 

de Processo Penal, devendo ser intimado, via edital, para que no prazo de 

05 (cinco) dias informe os dados bancários. Não atendendo o 

chamamento judicial no prazo assinalado, desde já determino a doação do 

valor para a Associação Vasos do Oleiro de Sinop/MT 

(AVOS).Publique-se. Intime-se. Transitando em julgado esta sentença, 

proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 235048 Nr: 8736-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FRANCISCO MILITÃO, VALDECIR 

GAZZIERO, ALCIDES ALVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, DONISETE PABLO SOUZA - OAB:OAB/MT 15.083-0, 

Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 Ação Penal - Código Apolo 235048

Vistos.

Em análise às defesas preliminares apresentadas às fls. 216/222-verso 

(acusado Valdecir), 238/245 (acusado Maurício) e 258/261-verso 

(acusado Alcides), inexistem quaisquer das hipóteses previstas nos 

incisos do artigo 397, do CPP.

Quanto às preliminares de atipicidade da conduta e inépcia da denúncia 

arguidas pela defesa dos acusados, não merecem acolhida, pois houve a 

descrição dos fatos, a comprovação da materialidade dos crimes e 

existem indícios suficientes de autoria em relação aos acusados, estando 

presente a justa causa para a persecução penal e preenchidos os 

requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 13h15min.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se os acusados e os seus advogados.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se as testemunhas, devendo constar nos mandados que deverão 

trazer seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Sinop, 04 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 317872 Nr: 1572-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 Ação Penal - Código Apolo 317872.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 41/43, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 13h30min, tendo em vista que a acusada não preenche os 

requisitos para a suspensão condicional do processo, pois possui Ação 

Penal em seu desfavor em trâmite neste Juízo (Código Apolo 312131).

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se a acusada e o seu advogado (procuração à fl. 44).

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

devendo constar nos mandados de intimação que deverão trazer os seus 

documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 04 de junho de 2018.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 312131 Nr: 15853-31.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 Ação Penal - Código Apolo 312131.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 50/52, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 13h30min, tendo em vista que a acusada não preenche os 

requisitos para a suspensão condicional do processo, pois possui Ação 

Penal em seu desfavor em trâmite neste Juízo (Código Apolo 317872).

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se a acusada e o seu advogado (procuração à fl. 53).

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

devendo constar nos mandados de intimação que deverão trazer os seus 

documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 04 de junho de 2018.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 193704 Nr: 15473-47.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FÉLIX DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Certifico e dou fé que o advogado ANTONIO FERREIRA DINIZ, fica 

devidamente intimado à apresentar, nestes autos, Alegações Finais, na 

forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 198570 Nr: 1458-39.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - OAB:M/ 

13.824

 4 - Contudo, mesmo que tenha operado a prescrição em relação à falta no 

mês de outubro de 2014, por óbvio, tal período deve ser considerado 

como pena não cumprida, pois não comprovado o cumprimento da pena no 

aludido mês. 5 - Passando adiante, é dos autos que o último 

comparecimento do apenado em Juízo se deu em dezembro de 2015 (fl. 

170), conforme certificado à fl. 184. 6 - Desta forma, ante o abandono do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, com supedâneo no artigo 118, 

§ 2º, da LEP, designo audiência de justificação para o dia 02 de Julho de 

2018, às 17h30min. 7 - Cientifiquem-se o Ministério Público e a Advogada, 

bem como intime-se o reeducando para comparecer na solenidade. 8 - 

Outrossim, considerando que o reeducando alegou ter sofrido derrame, 

porquanto de seu último comparecimento em Juízo (fl. 170), cujo fato pode 

ter ocasionado dificuldades de se locomover, deixo de regredir 

cautelarmente o apenado ao regime fechado, cabendo esta análise após a 

conclusão do incidente de falta grave. 9 - Por fim, quanto ao pedido de 

progressão ao regime aberto formulado pela causídica às fls. 173/181, 

verifica-se que não há elementos concretos hábeis a deferir a medida, 

mormente diante da falta de cálculo de pena para a demonstração do 

regime objetivo, bem como em razão do incidente de falta grave instaurado 

acima, cujas circunstâncias poderão gerar reflexos no próprio cômputo, 

ou, no mínimo, no requisito subjetivo (mérito do condenado). 10 - Destarte, 

em razão da não demonstração dos requisitos objetivo e subjetivo 

exigidos para a progressão de regime, INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 

173/181. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de Maio de 2018. João 

Manoel Pereira Guerra Juiz de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176935 Nr: 12676-35.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA RIBEIRO DE MORAES, MATHEUS DE 

SOUZA MATOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO A 

SANTOS - OAB:192.398, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAELA RIBEIRO DE MORAES, Cpf: 

02602496103, Rg: 1993597-8, Filiação: Clovis Antonio Siqueira de Moraes 

e Vera Lucia Ribeiro de Moraes, data de nascimento: 21/08/1986, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, doméstica, dona de casa, 

diarista, Telefone 9638-0767. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do RÉU, acima qualificado, para querendo, no 

prazo de 90 dias, comparecer na Secretaria da 1ª Vara Criminal, a fim de 

retirar os bens que foram apreendidos e, por sentença, determinados à 

restituição que se encontram armazenados neste Juízo.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, Prossiga-se no cumprimento da 

sentença prolatada nos autos, expedindo-se o necessário.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, Mari Teresinha 

Nogueira, digitei.

Sinop, 21 de junho de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 10/2018/RH-VG - I PROCESSO SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO REALIZADO PELA 

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MATO 

GROSSO

* O Edital n°10/2018/RH-VG completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

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: 1004428-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. (AUTOR)

D. D. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. (RÉU)

Vistos. A parte autora mencionou na qualificação do requerido que o 

mesmo é autônomo, porém, em seu pedido, pugna pela fixação, ora, em 

percentual dos rendimentos líquidos e ora, pugna pela fixação em salário 

mínimo. Contudo, sendo o requerido autônomo, mais viável a fixação em 

percentual do salário mínimo. Ademais, não juntou cópias das certidões de 

nascimento dos filhos, não juntou declaração firmada por três 
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testemunhas, com firma reconhecida, sobre o período afirmado de união 

estável e, tampouco, juntou sua certidão de nascimento ou casamento a 

fim de se verificar eventual impedimento de reconhecimento da união 

estável pretendida. I- Verifico que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos no artigo 319 e 320 do CPC. II- Dessa forma, faculto à 

parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, devendo 

adequar seu pedido de acordo com o explanado acima. No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1003898-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de execução de alimentos provisórios fixados em decisão 

interlocutória nos autos PJE Nº 1007048-14.2017.8.11.0002, portanto, 

correrão em autos apartados, conforme regra imposta pelo art. 531, §1º 

do CPC. I- Com relação às prestações pretéritas, determino, na forma do 

artigo 513 §2º do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (R$ 1.192,62 – Id. 13182352), acrescido de custas, 

se houver. II- Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. III- Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. IV- Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, proceda-se de imediato à penhora de bens (art. 831 

do CPC) e a sua avaliação com obediência à ordem preferencial do art. 

835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 841, CPC). V- Por fim, certificado o 

trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante 

o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art.517 do 

CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. VI- Com relação às 03 (três) últimas prestações 

não adimplidas pelo executado (R$ 723,87 – Id 13182323. ), Intime-se o 

mesmo, para pagar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, no prazo de três dias, devendo os respectivos valores ser 

depositados na conta indicada pela exequente nos autos. VII- Advirto ao 

executado que caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 

não apre-sente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, será 

protestado o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC), aplicando-se, 

no que couber, o disposto no art.517. VIII- Somente a comprovação de 

fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento. IX- Não havendo o adimplemento ou sendo a justificativa 

rejeitada, além da determinação de protesto (item II acima), ser-lhe-á 

decertada a prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

ressaltando-se que o cumprimento da pena não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas. X- Conste no mandado 

que o valor do débito refere-se às prestações alimentícias indicadas na 

petição inicial, mais as devidas durante o curso do processo (Súmula 309 

do STJ). XI- Cientifique-se o Ministério Público. XII- Intime-se. XIII- 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 406610 Nr: 14911-09.2015.811.0002

 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: TAFCF, LRFCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDN, JAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BORGES DE SOUZA 

MATTA - OAB:6582, LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948/MT, 

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944

 Certifico que, tendo em vista a manifestação da PARTE AUTORA NO 

DESINTERESSE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004166-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (REQUERENTE)

M. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIANA MARTINS DE AQUINO OAB - MT6947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004166-45.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. A guarda, por lei, deve ser compartilhada entre os genitores, e, o 

período de convivência, dividido de forma mais igualitária possível. 

Intimem-se os interessados, pela Advogada comum, para informar, nos 

termos do art. 1.584, § 2º, do CC (§ 2o Quando não houver acordo entre a 

mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores 

aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, 

salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a 

guarda do menor. Negritei), se o genitor não deseja a guarda dos filhos. 

Com a manifestação, remeta-se ao Ministério Público. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326727 Nr: 23050-18.2013.811.0002

 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: RJRDL, ARDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Alvará Judicial.

Na sentença proferida às fls. 53/54 restou consignado que o genitor do 

infante deveria prestar contas nos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

contar da data da alienação do antigo imóvel e a compra do novo bem, 

apresentando a Escritura Pública de Compra e Venda do novo imóvel 

completa (já que o documento de fls. 23/24 está incompleto), bem ainda a 

respectiva matrícula constando o registro da compra em nome do infante.

Assim sendo, acolho o pleito do Ministério Público de fls. 170verso.

Intime-se a representante do infante, por Advogada, para prestar contas 

do alvará concedido às fls. 69, bem ainda informar conforme requerido 

pelo “Parquet”, no item 1, alíneas “a” e “b”, fls. 170v, e juntar o documento 

comprobatório respectivo, no prazo de 20 (vinte) dias.

Proceda-se a avaliação judicial dos imóveis indicados às fls. 81/83 e 

163/166.

Com a avaliação, diga a parte autora e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 20 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 433565 Nr: 3142-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: BVD, CDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS VITECO ROSMANN - 

OAB:62.696 - OAB/PR, JONAS VITECO ROSMANN - OAB:62.696/PR, 

SILVANE DA SILVA FLORES - OAB:62883

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinze) dias apresenete alegações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 301306 Nr: 22047-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdAV, MRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG - 

OAB:14028, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:, UNIVAG 

- NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifste sobre o oficio juntado aos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 418449 Nr: 21234-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDBD, JFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stela Cunha Velter - 

OAB:4.984

 VISTOS etc.

 Diante do pagamento integral do valor da execução, conforme informado 

pela parte exequente às fls. 121/122, e, em consonância com o parecer 

do Ministério Público de fls. 124, JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o 

processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Condeno a executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º do mesmo 

artigo.

Expeça-se alvará de soltura em favor da executada, se por outro motivo 

não estiver presa.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 20 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.: 446165 Nr: 10038-29.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSS, CDPSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MITSUO TAMURA - 

OAB:17.150-O, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Indefiro, por ora, a citação por edital (fls. 44).

Em consulta ao SIEL, fora localizado mais um possível endereço do 

requerido, além do informado na exordial, anexo.

Redesigne-se a audiência conforme pauta da Sra. Conciliadora.

Expeça-se o necessário a realização do ato.

Cite-se e intime-se o requerido, cumprindo a decisão de fls. 27.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 379640 Nr: 26472-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, ORLANDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINA MARIA DE ARRUDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o 

fim de decretar a INTERDIÇÃO da Sra. ALBERTINA MARIA DE ARRUDA 

SANTOS, qualificada 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 curador, seu companheiro, o requerente, 

Sr. ORLANDO MARTINS, também qualificado nos autos, que deverá 

prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 

forma da lei, bem como de promover tratamento adequado a 

interditanda.Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP).Publique-se pela rede mundial de 

computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período 

de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 

755, § 3º, do NCPC. P. R. I. Isento de custas.Após o trânsito em julgado, 

lavre-se o termo de curatela definitiva, cumpridas as determinações acima, 

ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 

de Junho de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 233124 Nr: 13161-79.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADLG, HNDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, MARILEY FERREIRA GOMES - OAB:11.719

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002181-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS OAB - MT22776/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. P. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1002181-41.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Considerando a manifestação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 433 de 503



de vontades dos interessados, maiores e capazes, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo realizado nos autos, para o fim de exonerar o Sr. 

Levi Costa Resende da obrigação alimentar perante seu filho Pedro 

Henrique Pereira Resende. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao 

empregador do autor, informando da exoneração dos alimentos em 

relação ao filho Pedro Henrique Pereira Resende. P. R. I. Isentos de 

custas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de Junho de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002824-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT0019689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002824-67.2016.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA CARDOZO DA 

COSTA DA SILVA REQUERIDO: PAULO MENDES DA SILVA Vistos etc. 

FRANCISCA CARDOZO DA COSTA DA SILVA, devidamente qualificada 

nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de 

PAULO MENDES DA SILVA, também qualificado, expondo em sua exordial 

as razões em que se fundamenta sua pretensão. Informa que casou-se 

com o requerido em 22 de Agosto de 1987, pelo regime de comunhão 

parcial de bens. Aduz que da referida união não tiveram filhos, assim 

como não há bens a partilhar. A requerente manifesta o desejo de voltar a 

usar seu nome de solteira, FRANCISCA CARDOZO DA COSTA. Ao final, 

pugnou pela decretação do divórcio. Com a inicial vieram documentos. A 

inicial foi devidamente recebida, sendo deferida a gratuidade de justiça 

postulada, conforme id. n. 4608302. Após a tentativa de citação junto ao 

endereço obtido pela Rede Infoseg, que restou negativa, posto que a 

certidão do meirinho informa que no endereço mencionado está 

estabelecido um consultório odontológico (ID. n. 5782698), fora o 

requerido devidamente citado via edital, tendo transcorrido o prazo sem 

manifestação (id. n. 8337047). Nomeado curador à lide sobreveio 

contestação por negativa geral (id. n. 9456645). A requerente apresentou 

impugnação, ratificando todos os pedidos da inicial (id. n. 10603021). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, imperioso destacar que não há necessidade de intervenção 

do Ministério Público no caso sub judice, face ao disposto nos artigos 178, 

II e 698, ambos do CPC/2015. Ademais, o art. 355, I, do Código de 

processo Civil, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, 

ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova 

em audiência. O processo está em ordem e maduro, não havendo 

necessidade de maior dilação probatória, razão pela qual, passo ao 

julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual cancelo a audiência de 

instrução. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, onde a autora alega que 

se casou com o requerido em 22 de Agosto de 1987, pelo regime de 

Comunhão Parcial de Bens (id. n. 2994247). Destaco que, na constância 

do matrimônio, não adquiriram bens a serem partilhados, não tiveram 

filhos, assim como não há indicativo de dívidas. No caso em tela, não 

houve fatos que refutassem o pedido exordial. Destarte, entendo 

desnecessária a audiência para produção de prova oral, haja vista que, 

com a alteração no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, levada a efeito 

pela Emenda Constitucional nº 66/2010, não há mais necessidade de 

comprovar o lapso temporal de separação de fato. Ex Positis, em 

consonância com o art. 226, § 6.º, da Constituição Federal e artigo 1.571, 

IV, do Código Civil/2002, JULGO PROCEDENTE, o pedido e DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal FRANCISCA CARDOZO DA COSTA DA SILVA e 

PAULO MENDES DA SILVA e, via de consequência; JULGO e DECLARO 

extinto o presente feito, com resolução de mérito, com escoro no art. 487, I 

do CPC/2015.. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório competente, consignando que a requerente voltará 

a utilizar o nome de solteira, qual seja, FRANCISCA CARDOZO DA COSTA 

e que não há bens a partilhar. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 900,00, 

eis que não há condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após a 

observância das determinações supramencionadas, certifique-se e 

remeta-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001752-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001752-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GRAZIELLE CRISTINA 

RONDON REQUERIDO: ANDERSON JEAN DA COSTA Vistos etc. A petição 

inicial deve ser emendada novamente. Da leitura da inicial vê-se que a 

parte autora é a criança E., representada por sua genitora. Ocorre que o 

divórcio, dentre outras questões, são pertinentes à mãe e não à filha. A 

mãe, porém, não figura na ação em nome próprio. Assim, a petição inicial 

deve ser novamente emendada para o fim de incluir a genitora no pólo 

ativo da ação. Apesar de não figurar nos autos, a procuração foi 

outorgada em nome próprio pela genitora. Assim, para a regularização da 

representação processual, deve vir aos autos a procuração em nome da 

criança, representada pela mãe. Intime-se para emenda. Sem prejuízo do 

contido acima, mas, diante da necessidade de fixação dos alimentos à 

criança, passo a análise dos autos, que, se não regularizados, serão 

extintos sem resolução do mérito. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso 

c/c Partilha de Bens, Guarda Compartilhada e Alimentos. O casal uniu-se 

em matrimônio no dia 08 de agosto de 2014, conforme certidão de 

casamento em anexo, porém, encontram-se separados desde agosto de 

2017. Dessa união adveio o nascimento de 01 (uma) filha, Emanoella 

Rondon da Costa, conforme certidão de nascimento acostada aos autos, 

cuja guarda requer seja exercida de forma compartilhada, de modo que a 

criança passe a semana na casa da genitora e o genitor a visite 

livremente. Há, ainda, pedido de fixação de alimentos provisórios em favor 

da filha no montante de 78,61% (setenta e oito vírgula sessenta e um por 

cento) do salário mínimo vigente, em sede de tutela de urgência. Há 

indicativos de bens a ser partilhados entre o casal. Requer ao final a 

gratuidade de Justiça e a procedência dos pedidos iniciais. Com a inicial 

acostou documentos. É o breve relato. DECIDO. Diante da cumulação de 

pedidos, o processo seguirá o procedimento comum (Art. 327 do Código 

de Processo Civil). Processe-se em segredo de justiça, com escoro no art. 

189, II, do CPC/2015. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, com 

escoro no art. 98 do Código de Processo Civil. O documento anexado no id 

12094030, demonstra o vínculo de parentesco existente entre o 

demandado e a infante, visto que são pai e filha. Em decorrência da 

referida paternidade, e tendo em vista os elementos de que disponho, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5.478/68, no 

valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, pagos 

até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, a ser depositados em 

conta corrente a ser aberta em uma Agência do Banco do Brasil S.A., de 

preferência nas proximidades da residência da autora, em cumprimento ao 

Ofício Circular nº 456/2016-CSC-CGJ. Cite-se a parte requerida, com 

observância dos §§ 1º, 3º e 4º, art. 695 do Código de Processo Civil, 

intimando-se as partes, para comparecer a Audiência de Conciliação a ser 

designada pela secretaria deste Juízo (Art. 695, § 2º do Código de 

Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para contestação de 15 

(quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 

695 e 697 do Código de Processo Civil). Conste do mandado a advertência 

do §8º do art. 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 
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econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. Após apresentação de defesa, intime-se a parte autora para 

querendo, apresentar impugnação no prazo legal. Em seguida, dê-se vista 

ao representante do Ministério Público e concluso para viabilidade de 

julgamento, sem prejuízo de demais providências que se fizerem 

necessárias. Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Intimem-se. 

Cite-se. Oficie. Às providências. (Assinado Digitalmente) CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003127-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIVAL SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT0004300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETTLYN CRISTINA FERREIRA DO AMARAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1003127-13.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, 

do CPC/2015. Concedo os benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 

98, do CPC/2015. Insta esclarecer que para o reconhecimento da união 

estável há necessidade de se comprovar a inexistência de impedimento ao 

casamento (art. 1.723, § 1º, do CC). Portanto, determino a intimação da 

parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 321, do Código 

de Processo Civil), acoste aos autos as cópias das certidões de 

nascimento ou casamento – caso já tenham sido casados anteriormente – 

com averbação de divórcio, bem como identifique nominalmente os 

documentos juntado aos autos, conforme preceitua o art. 17, da 

Resolução 185/2013 do CNJ, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumprida a determinação supracitada, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos. Às providências. (Assinado Digitalmente) Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004519-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. M. (REQUERENTE)

E. M. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1004519-85.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Tutela com Pedido de Tutela Antecipada, 

proposto por EDVALDO MAGNO VIEIRA e ADAIL MARIA DE MORAES, 

postulando a tutela do menor ARTHUR CLAUDIO COSTA DE MORAES. 

Denota-se dos autos que apesar dos autores alegarem o falecimento da 

genitora do menor, a petição inicial veio desacompanhada da cópia da 

certidão de óbito desta. Destarte, DETERMINO que os requerentes, 

procedam à emenda à inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015, 

acostando aos autos, cópia da Certidão de Óbito de PATRICIA GOMES DA 

COSTA, sob pena de indeferimento da inicial. Com aporte aos autos, 

conclusos. Às providências. SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003547-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. D. O. (AUTOR)

L. L. D. O. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003547-18.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.417,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Alimentos, Guarda, Fixação]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: PAMELA LAILA DE OLIVEIRA, LUIZA 

LAILA DE OLIVEIRA BOENO Parte Ré: RÉU: LUIZ DE SOUZA BOENO 

Vistos etc. Versam os autos sobre Ação de Alimentos e Guarda c/c 

Pedido Liminar de Urgência, que promove LUIZA LAILA DE OLIVEIRA 

BOENO, representada por sua genitora PAMELA LAILA DE OLIVEIRA, em 

desfavor de LUIZ DE SOUZA BOENO, consoante os termos iniciais. Em 

suma, a autora afirma que é filha do requerido, que em razão da 

paternidade responsável tem a obrigação de contribui com o seu sustento, 

razão pela qual pugna pela concessão dos alimentos provisórios no valor 

equivalente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos, a serem 

pagos mediante depósito em conta indicada pela autora. A genitora pugna 

ainda pela concessão da guarda unilateral da criança em seu favor, bem 

como a fixação do direito de visitas livres para o pai, e sugere que 

posteriormente ao período de amamentação da filha, que a guarda seja 

compartilhada. Requer ainda, a concessão da gratuidade de Justiça e, no 

mérito, a procedência dos pedidos iniciais. Com a inicial acostou alguns 

documentos. É o relato. Decido. Diante da cumulação de pedidos, o 

processo seguirá o procedimento comum (Art. 327 do Código de Processo 

Civil). Processe-se em segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, do 

CPC/2015. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. A genitora deve figurar no pólo ativo 

da ação, em nome próprio, eis que ali figura somente como representante 

do filho menor e a guarda, se deferida, unilateral ou de forma 

compartilhada, o será à mãe e não ao infante. A procuração, da mesma 

forma, deve ser feita também em nome próprio. Intime-se para emenda. 

Com esta, conclusos. Às providências. (Assinado Digitalmente) Christiane 

da Costa Marques Neves Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000443-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LUIZ DE FREITAS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE BRITO DE FARIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT0021007A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n.º 1000443-18.2018 Vistos etc. Trata-se de Ação de Oferta de 

Alimentos c/c Regulamentação de Visitas proposta por GILSON LUIZ DE 

FREITAS JUNIOR, em face de LUIZ FELIPE FARIA DE FREITAS, 

representado por sua genitora Sra. JOSELAINE BRITO FARIA, ambos 

qualificados nos autos. O autor afirma que é pai da criança LUIZ FELIPE 

FARIA DE FREITAS, fruto de um relacionamento amoroso com sua 

genitora. Alega que o infante está sob a guarda de fato de sua genitora, e, 

por esta razão, requer a fixação do direito de visitas. Oferta como 

alimentos em favor do filho o importe de R$ 425,24 (quatrocentos e vinte e 

cinco reais e vinte e quatro centavos), equivalente a 30% de seus 

rendimentos no Colégio Coração de Jesus, a ser pagos em conta bancária 

de titularidade da representante do requerido. Ao final, pugnou pela 

gratuidade de justiça, bem como pela procedência dos pedidos inicias. 

Com a inicial acostou documentos. A inicial foi recebida, sendo deferida a 

gratuidade de justiça pleiteada, porém indeferida a antecipação de tutela. 

Ademais, fora determinada a citação do requerido para, querendo, 

contestar a ação. Audiência de conciliação restou infrutífera, conforme id. 

n. 1265964. O requerido, através de sua genitora contestou a ação, bem 

como apresentou reconvenção (id. n. 13051193). Em suma, na 

contestação o requerido impugnou o valor atribuído à causa, alegando que 

deveria corresponder à R$ 5.102,88 (cinco mil, cento e dois reais e oitenta 

e oito centavos). Impugnou também a concessão da assistência judiciária 

gratuita, aduzindo que o requerente possui três fontes de renda que o 

levam a auferir, no mínimo, R$ 5.287,49 (cinco mil, duzentos e oitenta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Ademais, em sede de preliminar, 
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alegou a ilegitimidade passiva da criança para figurar no pólo passivo da 

ação no tocante ao pedido de regulamentação da convivência paterna, 

sob a justificativa de que como a guarda de fato pertence a genitora, esta 

deveria ser a requerida na ação, no intuito de lhe ser possibilitado o direito 

de exercer o contraditório e a ampla defesa. Além disso, crê que o valor 

ofertado é inferior à necessidade do menor, bem como à possibilidade do 

genitor, de modo que propôs reconvenção com a finalidade de manifestar 

a pretensão ao quantum devido à título de alimentos, oportunidade que 

pugnou pela fixação no montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais). Impugnada a contestação (id. n. 13515553), a Patrona do 

Requerente reconheceu o erro sobre o valor da causa e requereu sua 

correção para R$ 5.102,88 (cinco mil cento e dois reais vírgula oitenta e 

oito centavos). Além disso, em suma, o requerente afirma que apesar de 

ter tido melhora em sua situação financeira, é oneroso arcar com as 

custas judiciárias, devido as despesas que afirma possuir, por isso requer 

a mantença da concessão das benesses da justiça gratuita. Outrossim, 

também alega estar depositando um valor mensal de R$714,00 

(setecentos e quatorze reais) à título de alimentos. O requerente também 

apresentou emenda à inicial para fazer constar a representante legal da 

criança como requerida. Também fora apresentada contestação à 

reconvenção. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. VALOR DA CAUSA E EMENDA À INICIAL – PÓLO 

PASSIVO DA AÇÃO. Inicialmente, acolho a emenda procedida a inicial, 

fazendo constar a Sra. JOSELAINE BRITO FARIA no pólo passivo da ação, 

bem como acolho a alteração no valor da causa para R$5.102,88 (cinco 

mil, cento e dois reais e oitenta e oito centavos). Tão logo, DETERMINO que 

o Distribuidor retifique o valor atribuído a causa junto ao sistema PJE. 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Posto isso, após a prévia análise do binômio 

necessidade e possibilidade, fixo alimentos provisórios em favor de LUIZ 

FELIPE FARIA DE FREITAS no importe de 1 (um) salário mínimo a ser pago 

pelo requerente GILSON LUIZ DE FREITAS JUNIOR, mediante desconto em 

folha de pagamento do autor, no Colégio Coração de Jesus. A pensão 

deve ser paga até o dia 10 de cada mês, e, caso não ocorra o desconto 

da pensão em virtude de eventual demora na expedição do ofício, o pai 

deverá depositar o valor em conta bancária em nome da genitora da 

criança, até o dia 10 (dez) de cada mês. Observo que a importância 

corresponde a 20,65% da soma das rendas do autor (R$ 3.200,00 + 

1.420,00 = 4.620,00). Determino seja oficiado ao Colégio Coração de 

Jesus para desconto da pensão em folha de pagamento, com posterior 

depósito na conta da genitora. Observo que a definição do empregador 

para desconto se deu em virtude do contrato com o Estado ser temporário 

e não vigorar nos primeiros meses do ano, especialmente. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. A renda do autor permite o pagamento das custas 

e taxas judiciárias em quatro parcelas. Intime-se para recolhimento mensal. 

Defiro o pedido de parcelamento das custas processuais e taxas 

judiciárias pela parte ré, também em quatro parcelas mensais. Intime-se 

para recolhimento. CONVIVÊNCIA PATERNA/”VISITAS”. Quanto a 

convivência paterna, pugnado pelo autor na inicial e ratificado na peça de 

impugnação à contestação, observo que este é analisado, não obstante a 

possibilidade da genitora/ré apresentar defesa. Ocorre que, de um modo 

ou de outro, o autor é pai do infante, e, mais que direito deste, É DIREITO 

DO FILHO CONVIVER COM O PAI, motivo da fixação da convivência 

paterna nesta ocasião. Analisando os autos, vê-se que nas propostas de 

acordo trocadas entre os i. Advogados, as partes ponderaram nos 

seguintes termos: a genitora – o pai deve levar o filho comum para tomar 

vacina uma vez por semana, às terças-feiras, “salvo engano”; sábados 

alternados, das 08 às 18 horas (Id. 1315553 –p. 9 e 10). O pai – dispôs-se 

em levar o filho comum para tomar vacina uma vez por semana, na quarta 

ou sexta-feira; tem interesse em ter o filho em sua companhia um sábado 

por mês, das 08 horas às 18 horas e em um final de semana do mês, das 

08 horas do sábado até às 18 horas do domingo (Id. 1315553 –p. 9 e 10). 

Por lei, os filhos devem conviver o mesmo tempo com ambos os genitores. 

O art. 1.583, do Código Civil dispõe expressamente nesse sentido: Art. 

1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei 

nº 11.698, de 2008). § 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída 

a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos: (...) É certo que não foi 

requerida a guarda, unilateral ou compartilhada, por qualquer dos 

genitores. De qualquer modo, a maternidade e a paternidade impõe que os 

pais zelem por seus filhos e convivam com eles. Na hipótese dos autos 

não é diferente. O genitor que não vive na mesma casa que o filho tem 

direito de ter este em sua companhia. Nesse sentido: Art. 1.589. O pai ou a 

mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em 

sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 

pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Parágrafo 

único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, 

observados os interesses da criança ou do adolescente. (Incluído pela Lei 

nº 12.398, de 2011) Em virtude do que foi exposto acima, apesar de 

considerar muitíssimo pouco o tempo que o pai passará com o filho, eis 

que longe de uma divisão equilibrada do tempo de convívio com ambos os 

genitores, confiro ao pai o direito de ter o filho em sua companhia um 

sábado por mês, das 08 às 18 horas e um final de semana por mês, das 

08 horas do sábado até às 18 horas do domingo (o primeiro e o terceiro 

finais de semana do mês). O pai levará o filho para tomar vacina na quarta 

ou na sexta-feira. Definido o dia – quarta ou sexta, deverá mantê-lo, se 

assim recomendar o tratamento a que se submete. O pai deverá cumprir 

RIGOROSAMENTE o horário aqui estabelecido, não podendo deixar de 

buscar o filho, eis que a criança aguarda o genitor quando assim 

acordado ou fixado judicialmente e o compromisso não é assumido com a 

mãe, mas com a criança, que não detém e não deve deter - eis que ser em 

desenvolvimento -, discernimento para resolver problemas de seus pais. 

Os pais NÃO DEVEM discutir ou cobrar pensão alimentícia na frente da 

criança. Havendo qualquer recomendação de cuidado com o filho, em 

virtude da rinite alérgica/sinusite de que a criança padece, a orientação, 

bem como o remédio que a criança estiver usando devem ser entregues 

ao pai, caso seja necessário ministrá-los no período em que este estiver 

com o filho. Caso seja necessário levar a criança para atendimento 

médico, enquanto na companhia do pai, este deverá comunicar 

imediatamente a mãe, DEVENDO, OS ADULTOS, DESBLOQUEAREM O 

WHATSAPP OU ELEGER OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO referente ao 

filho. Observo que a alergia de que o filho padece não é motivo para que 

as visitas não ocorram e que o pai deve cuidar do filho enquanto este 

estiver em sua companhia para que não adoeça. Viagens a trabalho, do 

pai, devem ser comunicadas à mãe tão logo cheguem ao seu 

conhecimento, pois, como dito, o compromisso não é do pai com a mãe, 

mas com o filho e a ausência injustificada do pai em buscar o filho será 

considerada em seu desfavor na fixação definitiva do convívio paterno. À 

mãe é VEDADO criar empecilhos de qualquer espécie para impedir as 

visitas, o que também será considerado em seu desfavor, inclusive 

alegação de que “o filho não quer ir com o pai”. Recordo que até meses 

atrás todos viviam no mesmo ambiente. No dia em que é comemorado o dia 

dos pais, o autor terá o filho em sua companhia das 08 às 18 horas. Dia do 

aniversário do pai com este e da mãe com aquela, mesmo que em dia de 

visita do outro genitor. As férias escolares serão definidas tão logo as 

partes informem da disponibilidade e interesse em dividi-las em tempo 

corrido ou uma semana com cada genitor. Determino a intimação das 

partes para comparecerem à Oficina e Parentalidade. Intime-se a parte 

requerida para apresentar impugnação à contestação da reconvenção, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público e, por 

fim, volva-me concluso. Intime-se. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 420338 Nr: 22172-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDBD, JOSANDRO FARIAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE DANTAS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Rocha - 

UNIVAG - OAB:8004, Narana Souza Alves - UNIVAG - OAB:12640 

OAB/MT

 VISTOS etc.

Citada (fls. 80) para pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar 
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a impossibilidade de fazê-lo, a executada apresentou justificativa às fls. 

85/90, argumentando que não possui condições financeiras de pagar o 

débito alimentar em sua integralidade.

Pugnou pelo parcelamento do débito alimentar, bem ainda designação de 

audiência de conciliação.

O credor pugnou pelo decreto da prisão da executada (fls. 83/84), 

ratificado pelo Ministério Público às fls. 123.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A obrigação da executada em pagar alimentos encontra-se demonstrada 

nos autos (fls. 59/61).

A justificativa da executada não merece acolhida.

O fato da executada estar, supostamente, passando por dificuldade 

financeira, não justifica o inadimplemento.

Ademais, a executada apresentou proposta de parcelamento do 

pagamento do débito, mas não efetuou qualquer pagamento.

Do exposto, não havendo comprovação de pagamento integral da dívida, 

e, não sendo caso de acolhimento da justificativa, de rigor o decreto de 

prisão da executada.

Saliento que a ação de execução não tem por escopo averiguar a 

desproporção quanto à capacidade econômica da executada.

 Assim sendo, diante do não acolhimento da justificativa apresentada pela 

devedora, com fundamento no § 3º, do art. 528, do NCPC, DECRETO a 

prisão civil da executada pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Expeça-se mandado de prisão, devendo constar do mesmo o valor 

atualizado da dívida, até a data da expedição, intimando-se a parte 

credora para apresentar o valor atualizado.

A executada deverá ser mantida em local diverso das presas comuns, em 

local reservado as devedoras de alimentos.

O alvará de soltura será expedido somente com o pagamento integral da 

dívida em execução.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 20 de Junho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004949-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

PAN SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004949-37.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA RÉU: PAN SEGUROS S.A., 

BANCO PAN S.A. Vistos... Da análise dos autos, denoto que se trata de 

Obrigação De Fazer com Pedido de Liminar C/C Indenizatória por Danos 

Morais contra o Banco PAN S/A e PAN Seguros S/A, alegando o autor ter 

contratado seguro de proteção financeira mediante contrato de Cédula de 

Crédito Bancário nº 66699820. Alega ainda, que o contrato diz respeito à 

aquisição de um veículo financiado em 48 parcelas de R$ 959,03, bem 

como a proteção financeira no valor de R$ 550,00 reais. Diz também, que 

em dezembro de 2017, sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) que o 

deixou hospitalizado e com invalidez permanente, e que em virtude disso, 

ficou inadimplente em relação ao seu financiamento e que o Banco réu não 

quis receber as parcelas em atraso, tão pouco pagar o Seguro que lhe é 

devido. Noto inclusive, que o autor entrou com Ação de Consignação em 

Pagamento junto à Vara Bancária dessa Comarca, pedindo em sede de 

tutela a autorização para depositar em juízo a parcela mais atrasada, o 

que foi indeferido pela Magistrada titular. Mediante tais fatos, entendo que 

impossibilitada fica a análise da liminar aqui requisitada, primeiramente 

porque a ação de consignação e pagamento ajuizada na Vara Bancária 

não afastou os efeitos da mora, tão pouco deliberou quanto à validade ou 

rescisão do respectivo contrato. De Segundo modo, porque entendo que 

neste caso deve-se aplicar o entendimento do art. 55, § 3º do CPC, que 

diz que serão reunidas para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Dessa 

forma, nos termos do art. 55, § 3º do CPC, hei por bem em determinar o 

envio dos autos à Vara Especializada de Direito bancário, para que seja 

apensado ao Processo nº 1006947-74.2017.8.11.0002. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004533-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FANTINEL PICOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1004533-69.2018.8.11.0002. Vistos... Trata-se de Execução 

com Pedido Cautelar de Arresto em que o exequente aponta ser credor da 

empresa executada na importância de R$ 57.300,00 (cinquenta e sete mil 

e trezentos reais), originado pelo cheque nº UA-000169 do Banco Itaú, 

agência 8270-6 conta corrente nº74222-7, referente ao contrato de 

compra e venda entre as parte. 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 verifico a liquidez e exigibilidade da dívida, 

consubstanciando na juntada de instrumento particular de confissão de 

dívida (Id. 5002896), que demonstram a probabilidade do direito, primeiro 

requisito autorizador da medida. Para análise do segundo requisito, 

determinei a realização de audiência de justificação prévia (CPC, art. 300, 

§2º) a fim de colher provas para concessão da medida, no entanto, 

conforme termo em anexo, a parte credora não compareceu à audiência 

designada. DESSA FORMA, POR NÃO VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA MEDIDA por não estarem demonstrados os requisitos 

necessários a tanto, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. No mais, 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 420370 Nr: 22191-31.2015.811.0002

 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: JOELCIO ARRUDA DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos...

À parte autora/apelada para contrarrazoar o recurso de apelação em 15 

(quinze) dias.
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Após as formalidades, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385135 Nr: 2118-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAIDE JAKCELINE PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 254560 Nr: 12918-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GABRIEL, FRANCISCO DE ASSIS LEITE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) Dr. Jeferson Alex Salviato, conforme 

solicitado a fl.80, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 12.07.2018, às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 420387 Nr: 22200-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON PEDRO PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTALINE - DUZZI CLIMATIZAÇÃO E 

REFRIGERAÇÃO LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA, AMÉRICA AR 

CONDICIONADO - ASSISTENCIA TECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Fernanda de Oliveira 

amorim - OAB:19450/O, Grasiela Elisiane Ganzer - OAB:9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:OAB/RS 46.582, MAURO CÉSAR GONÇALVES BENITES - 

OAB:OAB/MT 12035

 Impulsiono estes autos para intimar a parte para impugnar a contestação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413356 Nr: 18550-35.2015.811.0002

 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: EDILZA ARRUDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE 

OLIVEIRAFLORÊNCIO - OAB:10467 - MT

 Processo n° 18550-35/2015 (Cód. 413356)

Vistos...

Sobre a petição de fls. 77/78 manifeste-se a ré no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA BORGES GONCALVES OLIVEIRA (RÉU)

ALEXANDRE BOTELHO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001146-80.2017.8.11.0002. 

AUTOR: AGUINALDO DE MELO RÉU: ALEXANDRE BOTELHO COSTA, 

CARMEN LUCIA BORGES GONCALVES OLIVEIRA Vistos... Certifique a 

Sra. Gestora se a parte requerida foi devidamente citada, inclusive se no 

prazo do art. 334 do CPC. 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: 1004819-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FOLTRAN (AUTOR)

IDELENE MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIUVANNI JOSE LAZAROTTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

gustavo farias saber OAB - MT15959/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004819-81.2017.8.11.0002. 

AUTOR: CARLOS ROBERTO FOLTRAN, IDELENE MARQUES DOS SANTOS 

RÉU: GIUVANNI JOSE LAZAROTTO Vistos... Cumpra-se a decisão de Id. 

nº 13562971, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001644-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA GUAZZI BIRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001644-79.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 166.584,73; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; 
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Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CINTIA GUAZZI BIRAL Parte Ré: RÉU: 

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 21 de junho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000077-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENELICE FERREIRA DA COSTA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000077-13.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BENELICE 

FERREIRA DA COSTA ARRUDA Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 21 de junho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PINHEIRO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000705-02.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RAFAELA PINHEIRO RAMOS 

Parte Ré: RÉU: CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE , 21 de junho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000150-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CAFURE BEZERRA OAB - MT6083/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000150-82.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 26.400,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, 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: 

ROSINEIDE ALVES DA SILVA Parte Ré: RÉU: CLARO S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 21 de junho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003030-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL FERNANDES PENNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003030-13.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: OZIEL FERNANDES PENNA DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar acerca da correspondência devolvida no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 21 de junho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003268-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TESSIANY JESUS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003268-32.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 
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expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TESSIANY JESUS DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para manifestar acerca da correspondência devolvida no 

prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 21 de 

junho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002463-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002463-50.2016.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (193)/[ERRO MÉDICO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSELI DA SILVA CORTES Parte Ré: REQUERIDO: CENTRO MEDICO E 

BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 21 de junho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004866-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KOHELER DO PRADO OAB - MT23427/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RM - REDE MATOGROSSENSE DE COMUNICACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004866-55.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Verifica-se que, a parte autora é pessoa jurídica de 

direito privado, dessa forma, 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). AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

EMPRESA INATIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - AGRAVO 

PROVIDO. Se a parte agravante - pessoa jurídica com fins lucrativos - 

prova a sua situação de inatividade, através de documentos idôneos, por 

ocasião do ingresso do recurso, deve ser deferido pelo Tribunal o pedido 

de assistência judiciária gratuita. (TJ/MT – N. 41926, Ano 2007. Relator 

Marcelo Souza de Barros) Destarte, da análise dos documentos 

constantes nos autos verifico que não evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, 

NCPC), devendo a pessoa jurídica, comprovar que não possui condições 

de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado. Fato 

que deverá estar comprovado nos autos por documento idôneo. Sendo 

assim, intime-se o autor para que traga aos autos comprovação da sua 

situação financeira precária, no prazo de 15 (quinze) dias. 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, NCPC). 

Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. Intimem-se 

e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de agosto de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004866-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KOHELER DO PRADO OAB - MT23427/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RM - REDE MATOGROSSENSE DE COMUNICACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004866-55.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 11.701,63; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S LTDA - 

EPP Parte Ré: RÉU: RM - REDE MATOGROSSENSE DE COMUNICACAO 

LTDA - EPP O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para apresentar, no prazo de 15 dias, o recolhimento das 

custas/taxas judiciais, conforme despacho de ID 9582447. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 21 de junho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350809 Nr: 16425-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE C. ARRUDA - 

OAB:14.853 OAB/MT, VERA LUCIA DA C. ARRUDA - OAB:9430/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:MT 4.676

 Certifico que, encaminho intimação via DJE, para que a parte requerida 

forneça os dados bancários (CPF, BANCO, AGÊNCIA E CONTA), para 

possiblitar o levantamento determinado na sentença e na decisão de fls. 

177, no prazo de cinco dias, sob pena de encaminhamento dos autos ao 

arquivo. NADA MAIS.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004266-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ROSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Benedita Antonia da Rocha (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004266-97.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOANA ROSA DE ARRUDA REQUERIDO: BENEDITA 

ANTONIA DA ROCHA Vistos. No presente caso, mesmo verificando que 

os documentos juntados pelo autor são um início de prova, entendo 

necessária a audiência de justificação prévia para a análise da medida 

liminar almejada. Designo audiência para justificação do alegado na petição 

inicial, para o dia 28 de junho de 2018, às 15horas. Nos termos do art. 562, 

do CPC, cite-se a requerida, na forma do art. 247 do CPC, para 

comparecimento em audiência, podendo apenas formular contraditas e 

perguntas às testemunhas do autor, não sendo admitida a oitiva, na 

oportunidade, de suas testemunhas, que serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso (art. 457, § 1º, CPC). Intime-se a parte autora 

para que compareça a audiência acima designada, juntamente com as 

testemunhas a serem inquiridas, devendo apresentar o rol de testemunhas 

até 10 (dez) dias antes da audiência, sob pena de preclusão. A intimação 

das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte autora 

(artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). 

Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do CPC. O prazo para contestar a ação, quando realizada a justificação, 

contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(Parágrafo único do art. 564 do CPC). Concedo à 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, 7 de 

junho de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005079-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSA COLAR GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005079-27.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ANTONIA ROSA COLAR GARCIA RÉU: MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE Vistos. Trata-se ação proposta em desfavor do Município de 

Várzea Grande, de modo que 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, 21 de junho de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005084-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANG AUXILIADORA SILVA DE ARRUDA (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: 1005084-49.2018.8.11.0002. 

AUTOR: SOLANG AUXILIADORA SILVA DE ARRUDA 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, 21 de junho de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005059-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005059-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MARIZETE SANTOS FRANCA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT 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, requer os benefícios da justiça gratuita, todavia é 

descrita como advogada, evidenciando a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, 

deverá demonstrar sua insuficiência de recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, por meio de documentos idôneos. 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. Informar os endereços eletrônicos das partes, o que se não for 

possível também deverá ser informado; 2. Comprovar sua situação 

financeira precária, 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); Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001045-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - 

COOPERGRANDE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

ANGEVALDO DE MATOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

DANIEL DOS REIS DA ROCHA (TESTEMUNHA)

CRISTOVAO MENEZES DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001045-77.2016.8.11.0002. 

AUTOR: COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - 

COOPERGRANDE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. À vista do pedido de desistência da parte autora (id. 
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5495309), intime-se a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se (art. 485, §4º, CPC), valendo o silêncio como anuência 

tácita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 

21 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003287-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A F GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO GARCIA FERREIRA OAB - MT22334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003287-38.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: A F GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT 

CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a emenda à inicial não foi satisfatória, conquanto o autor 

informe quanto a impossibilidade de obtenção dos endereços eletrônicos 

das requeridas, nada mencionou com relação ao seu endereço eletrônico. 

Ademais, constata-se que o pedido formulado pelo autor a título de 

antecipação de tutela é incompatível com o pedido principal. Isso porque, 

no pedido principal requer a “condenação da Requerida a Restituição no 

valor de R$135.478,44”, presumindo-se a rescisão do contrato com o 

status quo ante, todavia pretende a antecipação da tutela para que seja 

“determinado que a requerida receba o veículo em sua sede para a 

necessária e definitiva reparo dos defeitos nessa ora relatados, e em ato 

continuo seja fornecido ao Requerente um veiculo compatível até a 

restituição do mesmo” (id. 12904985 - Pág. 14). A determinação, em sede 

de antecipação de tutela, para determinar o conserto do veículo somente 

seria compatível no caso do autor estar pleiteando a obrigação de fazer, o 

que não é o caso dos autos, visto que pretende a rescisão do contrato. 

De outro norte, verifica-se que a parte autora fundamenta a existência do 

dano moral em fatos ocorridos com uma pessoa física, provavelmente seu 

sócio proprietário, pois menciona: “o Requerente trabalhou dia e noite, 

para conseguir adquirir o bem tão desejado para o conforto de sua família, 

(...)” e “O requerente utiliza o carro para levar seu filho de 1 (ano) para 

Escola, justamente com sua esposa, as pessoas mais importante de sua 

vida.” (id. 12904985 - Pág. 4). Todavia, no polo ativo da ação figura 

apenas A F GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA ME, representada pelo 

sócio proprietário, a qual, por se tratar de pessoa jurídica, não está sujeita 

às situações relatadas para fundamentar a existência do dano moral. De 

tal modo, tendo em vista que nos termos do art. 18 do CPC, “Ninguém 

poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado 

pelo ordenamento jurídico”, caso pretenda a indenização por danos morais 

pelos fatos narrados na exordial, a parte autora deverá adequar o polo 

ativo da ação. Assim, determino a intimação da parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

nos termos a seguir transcritos, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único c/c 

art. 330, IV e art. 485, I, ambos do CPC). 1) Adequar o pedido de 

antecipação de tutela ao pedido principal ou vice-versa; 2) Adequar o polo 

ativo da demanda, caso pretenda a indenização por danos morais pelos 

fatos narrados, observando-se os termos do art. 319 e art. 105, ambos do 

CPC. 3) Informar o endereço eletrônico da parte autora, caso possua. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 21 de junho de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005105-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO LUIS CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005105-25.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: FABRICIO LUIS CERQUEIRA Vistos. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, proposta por instituição financeira subordinada à 

fiscalização do Banco Central. Logo, com fulcro na resolução nº 

001/2015/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que sejam os 

presentes autos redistribuídos para a Vara Especializada em Direito 

Bancário. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003197-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ZANARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003197-30.2018.8.11.0002. 

AUTOR: FRANCISCO ZANARDI RÉU: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de Ação de Imissão de Posse com Perdas e Danos 

proposta por FRANCISCO ZANARDI em desfavor de ELAINE CRISTINA DE 

OLIVEIRA. Aportou-se aos autos petição em que as partes informam ter 

realizado acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação por este 

juízo (id. 13403756). Juntou-se o recibo de pagamento (id. 13403756). E 

os autos vieram conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. 

Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, III, do CPC. Por conseguinte, cancelo a audiência de conciliação 

designada. Deixo de condenar o pagamento em honorários 

sucumbenciais, pois inexiste prova da citação da requerida. Isento de 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, certifique-se o transitado em julgado da presente sentença e 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande, 21 de 

junho de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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 
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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

Intimação 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)

 

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 

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

Intimação 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)

 

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 
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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.

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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), 
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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 

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.

Intimação 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)

 

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 
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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 

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

Intimação 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)

 

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 
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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 

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

Intimação 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)

 

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 

(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
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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, 

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.
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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 

suspensão dos pagamentos realizados pelos autores à título de parcelas; 

c) que a parte requerida se abstenha em proceder com qualquer cobrança 
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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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004058-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY DANDARA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004058-16.2018.8.11.0002. AUTOR: 

STEPHANY DANDARA SILVA SOUZA RÉU: ISDRALIT INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA 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 
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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.” Nesse sentido: CONSUMIDOR. CPU. 

VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

Havendo relação de consumo entre as partes e, demonstrada a 

verossimilhança das alegações da autora, mostra-se perfeitamente 

aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do inc. VIII do art. 6º do 

CDC. Restando incomprovado que o vício de qualidade do produto foi 

sanado, cabe à parte ré arcar com uma das medidas reparatórias 

previstas nos incisos do artigo 18, §1º, do CDC, à escolha do consumidor. 

O descumprimento contratual ou o mero defeito na prestação dos serviços 

não gera direito à indenização por danos morais porque não ultrapassa o 

estágio de mero dissabor. Reputa-se como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes 

Jurisprudenciais deste órgão julgador. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050006477, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

29/11/2012) Por esse viés, 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 a requerida reúne melhores 

condições probatórias para a resolução da lide, em detrimento da 

hipossuficiência técnica da parte requerente, eis que, não tem como a 

autora saber por qual motivo as telhas novas apresentaram imperfeições 

logo após a instalação. Deste modo, inverto do ônus da prova, conforme 

postulado. Diante da manifestação 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 15/08/2018, 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: 1002759-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

RAY ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

CLOVIS LEMOS DE GODOI (TESTEMUNHA)

LEONARDO MONTERANI PIZATI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002759-04.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ADOLFO MARQUES DA SILVA RÉU: AYMORE Vistos, etc. Acolho à 

emenda da inicial constante nos Ids. 13354678 a 13354966, a fim de que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. À vista da ausência 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 15/08/2018, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004176-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON LEMES RAMOS DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004176-89.2018.8.11.0002. AUTOR: 

EDERSON LEMES RAMOS DE SANTANA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos etc. Ederson Lemes Ramos De Santana, promove ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela 

de urgência em face de Banco Bradescard S.A, sustentando, em síntese, 

que ao tentar obter crédito no comércio, 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$ 650,04 

(seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos). Enfatiza que 

desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente 

indevida, razão pela qual requer a concessão de tutela antecipada para a 

exclusão do seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como seja declarada o inexistência do débito e a condenação da requerida 

a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Determinada a emenda da inicial no Id. 13363833, manifestou-se no 

Id. 13443024. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho à emenda da 

inicial constante no Id. 13443024, a fim de que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 
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Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da 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. 

13344437, 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$ 

650,04 (seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos) sob o contrato 

de n° 4180530488144000, no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. No impulso, diante da ausência da manifestação expressa da parte 

autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 15/08/2018, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005096-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO 

ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005096-63.2018.8.11.0002. AUTOR: 

COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO 

ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

constato que o polo ativo é composto por pessoa jurídica (Id. 13773809), a 

qual não está devidamente representada nos autos. Isso porque, a 

procuração juntada no Id. 13773796 possui como outorgante o Sr. Antonio 

Luperini, o qual não é parte da lide, mas apenas representante legal da 

autora, de modo que a procuração deve ser firmada pela legítima autora 

da ação, representada pelo seu associado. Posto isso, com fundamento 

no art. 76, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a requerente sane a irregularidade acima apontada, mediante a 

juntada dos documentos constitutivos devidamente outorgados pela 

autora, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, CPC). Outrossim, consigno 

que a gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações 

excepcionais e mediante comprovação de insuficiência financeira não só 

da empresa, mas também dos seus sócios[1]. Outrossim, convém 

ressaltar que segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art.456 da 

CNGC/MT) Destarte, determino venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, 

demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência financeira da 

cooperativa e de seus associados, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção 

do processo, nos termos do art. 456, §1º da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 

09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em 

REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 

16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. 

nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; 

EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de 

Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. 

Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004034-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1004034-85.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Jose Carlos Pereira Do Nascimento promove ação declaratória 

de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos 

morais em face de Tim Celular S.A, sustentando, em síntese, que 

contratou os serviços da parte requerida sob o contrato 

GSM00078973926, no entanto, a parte teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito 

no importe de R$ 99,00 (noventa e nove reais) sob o contrato de n° 

GSM0111440901636, divergente do contrato realmente pactuado. Enfatiza 

que desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente 

indevida, 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$ 10.000,00 

(dez mil reais). Determinada a emenda da inicial no Id. 13333526, 

manifestou-se no Id. 13414277. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. 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 

o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, 

colacionados nos Ids. 13266044 e 13266100, 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$ 99,00 (noventa e nove reais) sob o 

contrato de n° GSM0111440901636, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. No impulso, diante da manifestação expressa da parte 

autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 20/08/2018, 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, 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002336-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002336-15.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

FERNANDO LUIZ NASCIMENTO SANTOS REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc., Da análise dos autos observo que 

os prontuários médicos juntados na inicial indicam que o autor sofreu 

fratura do 5º metacarpo da mão direita (id. 1998554), sendo esta 

confirmada na perícia realizada no autor (id. 13245739), porém a Sra. 

Perita conclui que o autor possui lesão permanente da mão direita 

quantificada em 25%. Dessa forma, acolho o pedido de id. 13475471, 

razão pela qual determino a intimação da Sra. Perita nomeada nos autos 

para que especifique se a lesão permanente do autor esta relacionada 

apenas ao 5º dedo da mão direita ou ao membro inteiro da mão, no prazo 

de 20 (vinte) dias. Com o aporte das informações intime-se as partes para 

manifestarem no prazo legal e após venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004690-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004690-42.2018.8.11.0002. AUTOR: LUIZ 

FELIPE JOSUE DE LINALDI RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Luiz 

Felipe Josue De Linaldi promove ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais 

em face de Banco Bradesco S/A, sustentando, em síntese, que teve seu 

RG furtado em 05/01/2016, ao buscar informações no sistema de proteção 

ao crédito tomou conhecimento que seu nome consta nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no 

importe de R$ 2.146,63 (dois mil cento e quarenta e seis reais e sessenta 

e três centavos). Enfatiza que desconhece o valor cobrado e sustenta 

que a restrição é totalmente indevida, pois não possui qualquer relação 
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comercial com a ré e segue alegando que não foi notificada previamente. 

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$ 10.000,00 (dez 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, 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. 

13577897 e 13577906, 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$ 2.146,63 (dois mil cento e quarenta e 

seis reais e sessenta e três centavos), no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. No impulso, diante da ausência da manifestação 

expressa quanto ao desinteresse da parte autora na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/08/2018, às 14h30, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006685-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. F. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

CICERA FRANCISCA DOS SANTOS 02479960331 (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006685-27.2017.8.11.0002. AUTOR: 

CLAUDIO ROMARIO FERREIRA ELIAS RÉU: CICERA FRANCISCA DOS 

SANTOS 02479960331, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 

Vistos, etc. Em sua manifestação (id. 13115538), o Ministério Público 

pugnou pela citação da requerida CÍCERA FRANCISCA DOS SANTOS-ME, 

via carta precatória. Pois bem, da análise dos autos verifico que a carta de 

citação expedida (id. 10393625) constou apenas os dados da pessoa 

física, dando a entender que a parte, objeto da citação, não seria a 

pessoa jurídica, mas sim a pessoa física. Assim, visando evitar futura 

arguição de nulidade processual, acolho em parte a manifestação do 

Ministério Público, razão pela qual, calcado na teoria da aparência, 

determino seja expedida nova carta de citação com a indicação da parte 

requerida CÍCERA FRANCISCA DOS SANTOS-ME, nome fantasia Bravo 

Eletrônicos, CNPJ n. 21.681.402/0001-50, para que apresente defesa no 

prazo de 15 dias. Outrossim, proceda-se a retificação do polo passivo no 

Sistema PJe, a fim de constar corretamente o nome da empresa requerida, 

como CÍCERA FRANCISCA DOS SANTOS-ME, a ser cadastrada por meio 

do CNPJ n. 21.684.402/0001-50. Ainda, promova-se o cadastro dos 

advogados da requerida Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008287-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO FIEL (AUTOR)

BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008287-53.2017.8.11.0002. AUTOR: 

FRANCISCO PAULO FIEL, BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL RÉU: BANCO 

CETELEM S.A. Vistos, etc. No id. 13267502 a parte autora requereu a 
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desistência da ação, com o que a requerida não concordou (id. 

13456800). Diante da recusa da requerida, o que lhe é autorizado pelo 

CPC, dou prosseguimento ao feito, pelo que determino venham as partes, 

no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004450-87.2017.8.11.0002

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004450-87.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verifico que as partes 

firmaram acordo extrajudicial no Id. 12634411, contudo, a parte requerida 

não está devidamente representada em juízo, uma vez que as advogadas 

que postularam pela homologação do acordo não possuem procuração 

para representa-la nestes autos. Assim, concedo o prazo derradeiro de 

15 (quinze) dias, para que a parte requerida supra a irregularidade acima 

consignada, aportando procuração para a advogada Thais Fernanda 

Ribeiro Dias representar a requerida nestes autos, sob pena de advertida 

não homologação do acordo. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004691-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004691-27.2018.8.11.0002. AUTOR: LUIZ 

FELIPE JOSUE DE LINALDI RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Luiz Felipe Josue De Linaldi promove ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais 

em face de Banco Bradescard S/A, sustentando, em síntese, que teve 

seu RG furtado em 05/01/2016, ao buscar informações no sistema de 

proteção ao crédito tomou conhecimento que seu nome consta nos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito 

no importe de R$ 1.140,36 (um mil cento e quarenta reais e trinta e seis 

centavos) sob o contrato n° 4180530925191000. Enfatiza que 

desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente 

indevida, pois não possui qualquer relação comercial com a ré e segue 

alegando que não foi notificada previamente. 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$ 10.000,00 (dez 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, 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. 

13577947 e 13577963, 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$ 1.140,36 (um mil cento e quarenta reais 

e trinta e seis centavos) sob o contrato n° 4180530925191000, no prazo 

de 48 horas, sob as penalidades legais. No impulso, diante da ausência da 

manifestação expressa quanto ao desinteresse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20/08/2018, 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. 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 
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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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001977-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RIZERIO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RIZERIO LOPES OAB - SP377300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001977-65.2016.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA DO CARMO RIZERIO LOPES RÉU: JOSE DA SILVA Vistos, etc. 

Diante da notícia de falecimento do requerido (Id. 13298695), determino, 

venha a parte requerida, por meio de seu patrono, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar o polo passivo da lide, mediante a inclusão do 

inventariante ou de todos os seus herdeiros representando o espólio do 

réu, sob pena de ser considerado revel, consoante art. 76, § 1º, II, CPC. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005053-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA LUIZA DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005053-63.2017.8.11.0002. AUTOR: TANIA 

LUIZA DA SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vistos etc. Compulsando os autos observo 

que a parte requerida nada manifestou acerca da Avaliação Médica 

realizada na parte autora em 14/09/2017 no Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca (id. 13168433). Assim, venha a 

parte requerida manifestar a seu respeito no prazo legal e após 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004716-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGO OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004716-11.2016.8.11.0002. AUTOR: 

WESLEY RODRIGO OLIVEIRA SILVA RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, observo que os documentos anexados nos Ids. 

3713847, 3713856, 3713868, 3713892, 3713890, 3713888, encontram-se 

total ou parcialmente ilegíveis, em desconformidade com o que preceitua o 

§1º, do art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, 

que assim dispõe: “Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, 

os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos 

pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do 

Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e 

privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a 

alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1º Incumbirá àquele 

que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada 

aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua 

legibilidade”. Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos documentos legíveis, atentando-se 

quanto à necessidade de que estes sejam cópias completas e de fácil 

leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (RÉU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000610-69.2017.8.11.0002. AUTOR: EDER 

NAZARE MACHADO DOS SANTOS RÉU: RAIMUNDO MARQUES FILHO, 

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO, ANTONIA DE CAMPOS MACIEL Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, conforme termo de Id. 12995885, tendo a parte 

autora pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no 

endereço descrito no Id. 12925635. Pois bem, diante da não citação da 

parte requerida, redesigno o ato para o dia 22/08/2018, 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. Ficam, 

desde já, a parte autora e a terceira requerida, intimadas por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Citem-se os 

requeridos Raimundo Marques Filho e Kleberson Feitoza Eustaquio 

conforme pugnado no Id. 12925635, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão de Id. 4945870. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005591-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT BOSCH LIMITADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005591-78.2016.8.11.0002. AUTOR: 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. RÉU: ROBERT BOSCH 

LIMITADA Vistos etc. No Id. 12546557 a parte requerida pugnou pela 

desistência da ação reconvencional. Assim, venha a parte autora se 

manifestar sobre o pedido de desistência, no prazo de cinco (05) dias, 

valendo o silêncio como concordância. Decorrido o prazo venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003694-78.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

EGNALDO DOS SANTOS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003694-78.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

EGNALDO DOS SANTOS GONZAGA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Diante do teor da certidão de id. 

13691799, expeça-se mandado visando a intimação pessoal da parte 

autora acerca da decisão de id. 13036529. Oportunamente venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009258-38.2017.8.11.0002

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:

PAULO B DA SILVA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de ID 13797994, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004688-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON OLIVEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M CORREA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004688-72.2018.8.11.0002. 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 pela requerida a 

parte autora representa relação de consumo. A propósito, colaciono o 

seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL, LUCROS CESSANTES E MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MECÂNICOS – APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

MATÉRIA PRECLUSA – AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO – 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEFEITUOSA NÃO COMPROVADA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20 § 4º DO CPC . RECURSO 

DESPROVIDO. Não se conhece de matéria suscitada em agravo retido já 

apreciada em agravo de instrumento. Não comprovado que os reparos em 

motor de veículo necessitaram ser refeitos por terceiros, como alegado, o 

defeito na prestação de serviços não se caracteriza. (Ap 42814/2011, 

DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 28/06/2012) APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REPARO EM VEÍCULO 

QUE APRESENTA OS MESMOS PROBLEMAS MECÂNICOS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 14, §3º DO CDC – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL – MATÉRIA DISCUTIDA E ANALISADA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO JÁ JULGADO – PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO. 

Diante da relação de consumo, a incumbência de demonstrar que, 

efetivamente, prestou serviço adequado ou que o problema mecânico no 

veículo ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, é da própria empresa 

requerida. O artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação 

de seus serviços. Para não ser responsabilizada, a empresa requerida 

necessita provar que não existiu defeito na prestação de serviços ou a 

culpa exclusiva do consumidor, ora apelante, de cujo ônus não se 

desincumbiu (artigo 14, §3º do CDC). Se a questão relativa à 

desnecessidade de produção de prova pericial já foi decidida por ocasião 

da interposição de agravo de instrumento, não é dado à parte argui-la 

novamente na apelação. (Ap 86574/2013, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013) 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 da parte autora é evidente, aliado ao 

fato que há verossimilhança nas alegações do requerente 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 20/08/2018, 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. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MORAES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de ID 13799911, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004870-58.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004870-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANTONINA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Fica 

prejudicado o pedido formulado no item “3”, em razão da inversão do ônus 

da prova, ora deferida. Diante 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 22/08/2018, 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, 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405579 Nr: 14281-50.2015.811.0002

 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: MARCO ANTONIO FIOROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, RODOBENS COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA, GERSON FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIN RODRIGUES GONÇALVES 

- OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:152.165/SP, 

LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP, Vinicius Eduardo Lima Pires 

de Miranda - OAB:16708/O

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, 

motivo porque resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015.Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, diante do extenso lapso de tempo decorrido até 

aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade dos patronos (CPC - § 

2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita.Promova-se o armazenamento das declarações de Imposto 

de Renda em local adequado, conforme determina a CNGC.Transitado em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo.Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 13 de junho de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442637 Nr: 8152-92.2016.811.0002

 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: T. M. DE OLIVEIRA - ME (CAIPIRA MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, 

BANCO ABC BRASIL S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A, PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES 

FERRAZ DE CAMARGO - OAB:180.623/SP, RODRIGO GAZZANA DE 

ALMEIDA - OAB:13295

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente a dívida decorrente das duplicatas n. 257122-01 e 

257122-01, bem como declaro quitado as duplicatas originarias da nota 

fiscal n. 257.122 (fl. 29). Em consequência, cancelo em definitivo os 

protestos das referidas duplicadas (fl. 38/39). Outrossim, resolvo o mérito, 

na forma do art. 489, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos 

autos.Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento 

“pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC – § 8º, do art. 85 c/c o art. 86).Transitado em julgado, 

aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) 

dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os 

autos remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 15 de junho de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 403618 Nr: 13227-49.2015.811.0002

 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: GERSON FERREIRA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FIOROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Eduardo Lima Pires de 

Miranda - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para IMITIR definitivamente o 

autor na posse do bem imóvel indicado na petição inicial, bem como 

condeno o requerido ao pagamento de indenização pela ocupação do 

bem, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma 

acima descrita, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 
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INPC/IBGE e aplicando-se juros de mora de 1% a.m., ambos da 

citação.Condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 

85).Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com baixa e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 13 de junho de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 347388 Nr: 13752-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OABSP 157.407

 Código nº. 13752-65.2014

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Márcia Cristina de Campos 

em desfavor de Avon Cosméticos, todos devidamente qualificados nos 

autos, visando o recebimento da obrigação imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Em seguida a parte executada realizou o depósito da quantia de R$ 

6.513,45 (fl. 128), ao passo que o exequente manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo e requereu a expedição de alvará em seu 

favor (fl.155).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado à fl. 128 serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 19 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 475359 Nr: 23860-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS CEZAR LEITE, 

FERNANDA SANTOS PEREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:14327, MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:OAB/MT 18725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

RAFAELA MARTELLI - OAB:18835

 Dos pontos controvertidosAssim, a partir dos autos, fixo os seguintes 

pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) se a 

contratação dos serviços fornecidos pelo autor se deu no exclusivo 

interesse da inventariante nomeada à época (Maria Aparecida) ou no 

interesse dos demais herdeiros; b) se havia interesse antagônico entre a 

inventariante Maria Aparecida e os herdeiros; c) se houve a efetiva 

prestação de ambos os serviços descritos nos contratos de fls. 14/16 e 

17/19; d) se o autor faz jus ao recebimento integral dos valores insertos 

nos contratos.Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de 

prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC).Indefiro a oitiva das partes, uma vez que 

suas declarações já foram delineadas na fase postulatória.Por fim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/09/2018, às 

15h30min.Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que 

cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).Intimem-se. Cumpra-se.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.: 297803 Nr: 18268-02.2012.811.0002

 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: GONÇALO XAVIER NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta esteira, em face da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, julgo extinto sem resolução 

do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil.Custa pela parte autora, cuja 

exigibilidade fica suspensa uma vez que beneficiária da justiça gratuita. 

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidadeTransitada em julgado deem-se baixas e arquivem-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.: 298521 Nr: 19061-38.2012.811.0002

 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: EDINEIA MAXIMIANO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, Karla Karolina Aparecida Dias 

Pompermayer - OAB:15965 MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579, MARIA FERNANDA PANKA AYRES - 

OAB:40.654/PR, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Autos n.º 19061-38.2012.811.0002 – Código 298521

Vistos etc.,

 Em atenção ao r. acórdão de fl. 269/270 que anulou a sentença proferida 

nos autos e determinou a reabertura da instrução processual, concedo as 

partes o prazo de 15 dias para arrolarem eventuais testemunhas.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/09/2018, às 

17:00 horas.

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Considerando que ambas as partes possuem advogados constituídos nos 

autos, ficam elas intimadas por meio de seus procurados para 

comparecimento na solenidade acima designada.

 Por fim, mantenho os demais termos da decisão de fls. 219/220.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providencias necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de junho de 2018.
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LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 331849 Nr: 595-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIR HENRIQUE DE PAULA, VANDERSON 

APARECIDO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Autos n.º 331849

Vistos, etc.

Diante da notícia de falecimento do requerido Edmir suspendi o curso do 

processo e concedi prazo para a regularização do polo passivo, mediante 

a habilitação dos herdeiros (fl. 105), contudo apesar de devidamente 

intimada a parte requerida deixou de regularizar sua representação 

processual, razão pela qual decreto a sua revelia, nos termos do art. 76, § 

1º, inciso II, do CPC.

No impulso do processo, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 06/09/2018, às 14:00 horas.

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Por oportuno, considerando que as partes possuem advogados 

constituídos nos autos, ficando elas intimadas por meio de seus 

procuradores acerca da solenidade acima designada.

Intimem-se. 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.: 435092 Nr: 4113-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, Katiele Carriel - OAB:18642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 AUTOS CÓD. N.º 435092

Vistos etc.

 Antes de apreciar o pedido de homologação do acordo celebrado entre 

as partes à fl. 225, venham as partes manifestar acerca do valor 

consignado em juízo à fl. 165.

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.: 411368 Nr: 17400-19.2015.811.0002

 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: MARIA DALVA JESUS SILVA HIRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE LIRIO DO VALE 

LTDA, JOÃO BOSCO NOGUEIRA BARBOSA, EMANUEL GONCALO LEITE 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D'AMICO MADI - 

OAB:14322, JOAO FELIPE PIO DA SILVA - OAB:19.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELE G. DE ALMEIDA - 

OAB:10.549, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578

 AUTOS CÓD. N.º 411368

Vistos e etc.

Incialmente, determino a retificação do polo passivo para que seja excluído 

deste o requerido João Bosco Nogueira Barbosa, conforme determinação 

de fl. 173v.

Outrossim, considerando que o perito nomeado na decisão saneadora 

informou quanto a impossibilidade de realizar a perícia determinada nos 

autos, nomeio em sua substituição a perita Helia Aparecida Vexel Fontes, 

Médica Ginecologista e Obstetra, a qual poderá ser contatado na Avenida 

Mário Palma, nº 268 – 1504, Jardim Mariana, em Cuiabá/MT, bem como 

poderá ser contata através do e-mail heliavexel@hotmail.com.

Permanecem inalterados os demais dados das decisões de fls. 172/175.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 19 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 353551 Nr: 18409-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICLEA APARECIDA DE SOUZA 

CAVALCANTE - OAB:9.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB: MT 6.735/O

 Código nº. 18409-50.2014.811.0002

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Edgleyton Barbosa da 

Silva em desfavor de Unimed Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico, 

todos devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da 

obrigação imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Em seguida a parte executada realizou o depósito da quantia de R$ 

10.211,41 (fl. 291), ao passo que o exequente manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo e requereu a expedição de alvará em seu 

favor (fl.292).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado à fl. 291-v serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 20 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 516045 Nr: 22288-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PINHATTI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PESCADOS LTADA - ME, SIDNEI CORDEIRO EIRELE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 
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NETO - OAB:9277

 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 autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 520074 Nr: 24515-23.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - MINAS 

FERRO, CLÁUCIO ROBERTO STEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLLER THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER KLERISSON ROZÃO - 

OAB:14.571-B, ROGER ROZÃO - OAB:14571-B

 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 autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 301178 Nr: 21921-12.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CALIXTO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAVEZ & SILVA LTDA -ME (FORT 

VEÍCULOS), LOCAMÉRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160.365 RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 507794 Nr: 17851-73.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E MEIRELES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO ALVES DE LIMA - 

OAB:14209, LUCIMARI ANDRADE DE OLIVEIRA - OAB:13963

 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 autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 376062 Nr: 23809-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araquari Indústria e Comércio de Fibras Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLAR BOMBAS HIDRAULICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SILVEIRA SOARES 

MADEIRA - OAB:OABSC18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

pedido de suspensão de fl. 101, bem como já ter decorrido o prazo 

pretendido, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar o edital de citação e promover a 

sua publicação, conforme previsão legal, devendo comunicar tal 

providência nos autos.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 509778 Nr: 18917-88.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSEU RUBIN PICCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO GRECO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:230.640-A, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:SP 140.500-A

 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 autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

sob pena de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 242972 Nr: 4161-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO APARECIDO SANTANA, MARIA SALETE DO 

CARMO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISMAR ANCELMO DA SILVEIRA, MARIA 

ANTUNIETA RAMALHO SILVEIRA, JOEL FERREIRA DA SILVA, NEIBER 

FERNANDO DE PAULA MONATO, TADEU DE MORAES, PAULA MONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:4801-B/MT, LYZIA MENNA BARRETO - OAB:OAB/MT 7329 B

 Assim, considerado que o Código de Processo Civil traz a regra de 

prevenção na qual estabelece que o juízo prevento será aquele em que 

tenha ocorrido primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (CPC - 

art. 59), aliado ao fato de que a ação de possessória em trâmite perante a 

4ª Vara Cível foi distribuída em 14.01.2010, conforme verifiquei junto ao 

Sistema Apolo, ao passo de que esta ação de usucapião foi distribuída em 

31.03.2010, aquele juízo é prevento para processar e julgar as demandas, 

nos termos do art. 59, do Código de Processo Civil. Posto isso, reconheço 

a competência do juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca para processar e 

julgar ambas as ações e, por conseguinte, determino o encaminhamento 

dos presentes autos àquele juízo.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 14 de junho de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004570-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TROVISCO MESQUITA (AUTOR)

LEONARDO NOGUEIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (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: 1004570-96.2018.8.11.0002. Vistos. 

Leonardo Nogueira de Campos e Juliana Trovisco Mesquita ajuizaram a 

presente “ação de rescisão de contrato por danos materiais e morais c/c 

pedido de tutela de urgência inaudita altera pars” em desfavor de CIJ 

Imóveis Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., aduzindo, 

em síntese, que em 18/11/2016 adquiriram das requeridas um terreno no 

loteamento Sítio de Recreio Shallon, pelo valor de R$ 72.234,00 (setenta e 

dois mil, duzentos e trinta e quatro reais), a serem pagos em 120 (cento e 

vinte) prestações de R$ 601,95 (seiscentos e um reais e noventa e cinco 

centavos). Afirmam que as requeridas ficaram responsáveis por entregar 

a infraestrutura da área recreativa, com urbanização completa, até 

dezembro/2017, contudo, em junho/2017 tomaram conhecimento de que a 

obra foi embargada a pedido do Ministério Público do Meio Ambiente, por 

meio dos autos n. 659-81.2017.811.0082. Assim, aduzem que procuraram 

as requeridas a fim de descobrir o futuro do empreendimento, porém não 

obtiveram resposta satisfatória, motivo pelo qual pugnam pela concessão 

de tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão das 

prestações mensais, bem como que as requeridas se abstenham de 

incluírem o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ainda, requerem o bloqueio via Bacenjud nas contas das requeridas dos 

valores já pagos, que perfazem a quantia de R$ 13.348,02 (treze mil, 

trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos), com fundamento na 

Súmula 543 do STJ. No mérito, pleiteiam a rescisão contratual e a 

condenação da parte requerida em danos morais. No Id. 13526594 foi 

determinada a emenda da inicial, a qual foi atendida no Id. 13612698. 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 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. Inicialmente, ressalto que 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. 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 do 

pedido visando 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. Não obstante, melhor sorte não assiste à 

pretensão de bloqueio de valores com fundamento na Súmula 543 do STJ, 

na medida em que estes dependem da rescisão do contrato e constituem 

perigo de irreversibilidade. Ademais, em que pese os autores pretendam 

justificar a devolução dos valores initio litis com fundamento na súmula 543 

do STJ[1], certo que esta determina a imediata restituição dos valores 

pagos quando da rescisão do contrato, o que, na presente hipótese, 

depende da formação do contraditório e da instrução processual. 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, 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. 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 22/08/2018, 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. 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] Súmula 543 STJ – “Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento”.
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DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008807-13.2017.8.11.0002. AUTOR: ADAIR 

RIBEIRO DE MENEZES BORGES RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento 

antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Da preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo Afirma a requerida que não 

teve conhecimento acerca da ocorrência do sinistro descrito na inicial, 

uma vez que a autora deixou de solicitar administrativamente o 

recebimento da verba securitária, o que acarreta a perda do direito à 

indenização, nos termos do art. 771 do Código Civil. Salienta, também, que 

a escassez de documentos juntadas na inicial impede a verificação de 

eventual direito da segurada/autora à percepção da cobertura, razão 

porque deve a presente ação ser extinta sem julgamento do mérito. Pois 

bem, dispõe o art. 771 do Código Civil que “sob pena de perder o direito à 

indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o 

saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as 

consequências”. Tem-se que o objetivo da comunicação do sinistro, tão 

logo o segurado tenha seu conhecimento, é evitar maiores prejuízos à 

seguradora, possibilitando a ela, se lhe interessar, promover as 

investigações que entender necessárias em torno do acontecimento, ou 

atenuar as consequências. Na espécie, o sinistro aduzido pela autora na 

inicial certamente não se encontram dentre aqueles que poderia causar 

prejuízos à seguradora ou que ela poderia atenuar as consequências, que 

são próprias de sinistros que envolvem acidentes, a dispensar a 

comunicação administrativa tão logo acontecido o evento danoso. 

Outrossim, os documentos que instruem a inicial são suficientes para a 

propositura da presente ação, razão porque é possível dizer que a 

presente ação contém todos os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Assim, rejeito a presente preliminar. 

Da prova emprestada A parte autora pugnou em sua inicial pela utilização 

como prova emprestada do laudo pericial confeccionado no processo 

trabalhista que moveu em face do seu empregador Banco Bradesco S/A. 

A requerida refuta esse pedido sob o fundamento de que não apresentou 

quesitos e muito menos nomeou assistente técnico profissional para 

acompanhamento da aludida perícia, além do que a prova pericial 

produzida no processo trabalhista visou apurar o direito da autora ao 

recebimento de verbas trabalhistas, que de modo algum influi no contrato 

de segurado firmado entre as partes. Pois bem, dispõe o art. 372 do CPC 

que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório”. Sobre a prova emprestada, ensina o processualista Luis 

Guilherme Marinoni que: “A legitimidade da prova emprestada depende da 

efetividade do princípio do contraditório. A prova pode ser trasladada de 

um processo a outro desde que as partes do processo para o qual a 

prova deve ser trasladada tenham participado adequadamente em 

contraditório do processo em que a prova foi produzida originariamente. 

Sabe-se que o exercício do poder estatal através do processo 

jurisdicional há de ser legítimo, e a legitimidade do exercício desse poder 

somente pode ser conferida pela abertura à participação dos 

contendores. Em outras palavras: se o processo jurisdicional deve refletir 

o Estado Democrático de Direito, sua ideia básica é garantir aos 

interessados participação efetiva no procedimento que vai levar à edição 

da decisão”[1]. Nesse sentido, verifico não ser possível a utilização do 

laudo pericial produzido na justiça especializada, à vista da ausência de 

efetivo exercício do contraditório pela requerida, a qual, muito embora 

tenha sido parte naquela demanda, não participou efetivamente da 

produção da prova pericial que estava voltada eminentemente para 

questões de cunho trabalhista do que para contrato regido pela norma 

civil. Ademais, não vislumbro prejuízo às partes ou mesmo ao julgamento 

da demanda a submissão da autora a nova perícia, levando em conta que 

esta, em verdade, servirá para melhor comprovar os fatos descritos na 

inicial. Sendo assim, e visando respeitar os princípios constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório, indefiro o pedido de prova emprestada 

formulado pela parte autora. Dos pontos controvertidos De acordo com os 

autos e da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: 

a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência funcional 

definitiva, total ou parcial do membro superior direito em razão da doença 

descrita na inicial; em caso positivo, se isso a impossibilita de exercer 

atividade laborativa; b) se a parte autora faz jus ao recebimento da verba 

securitária inserta nas duas apólices e o qual o valor respectivo; Das 

provas Outrossim, ante a controvérsia instalada, defiro a produção de 

prova pericial formulada pelas partes, pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o Dr. 

George Salvador Brito Alves Lima, que poderá ser encontrado na Av. 

Rubens de Mendonça, n. 3061, Ed. Maison Royale, Apto 1002, Bairro 

Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; e-mail: gsbalv@hotmail.com e 

george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 0301; 3644 8594; 9981 1533, o 

qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. 

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da 

prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 

(cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% 

(cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Ademais, considerando 

que a perícia foi pugnada por ambas as partes, os honorários periciais 

serão rateados, sendo que a parte correspondente ao autor será arcada 

pelo Estado. Assim, determino que a seguradora requerida venha no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais 

correspondentes a sua parte (R$ 1.000,00), nos termos do art. 95, do 

CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados no 

orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a cota parte do autor, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Intime-se 

o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da 

perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem 

intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 

dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “A”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Por fim, determino a expedição de ofício ao Banco Bradesco 

a fim de que forneça cópia das propostas de adesão aos seguros 

contratados pela autora, objeto da presente ação, bem como para que 

informe o último salário-base/fixo/nominal da autora. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para designação de audiência. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] in “Processo de conhecimento”; Luiz 

Guilherme Marinoni; 6ª ed.; 2007; p. 286.
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003111-30.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ROGELIO GONCALVES FERREIRA RÉU: L. P. ENGENHARIA EIRELI, 

ELCIONE MARQUES PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização 

decorrente de acidente de trânsito proposta por Rogélio Gonçalves 

Ferreira em face de L. P. Engenharia Eireli e Elcine Marques Pereira, 

pretendendo a condenação dos requeridos ao pagamento de dano moral e 

material decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 24.10.2015, 

nesta cidade. Pois bem. Por ocasião da audiência de instrução a parte 

requerida alegou a existência de conexão entre a presente demanda e os 

autos n. 1002213-17.2016.8.11.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Cível 

desta Comarca, em que a parte autora postula o recebimento de verba 

indenizatória decorrente do mesmo acidente em testilha, contudo em face 

da seguradora Mapfre. Assim, constata-se a existência de vinculação 

entre as demandas, uma vez que ambas visam averiguar quem deu causa 

ao acidente de trânsito ocorrido no dia 24.10.2015, nesta cidade, e, por 

conseguinte, apurar a responsabilidade do condutor, bem como do 

proprietário do veículo e da seguradora por ele contratada, razão porque 

entendo que as ações estão não só intimamente atrelada, como também 

apresentam grandes chances de haver prolação de decisão conflitante, à 

vista de se apurar o causador do alegado dano. A propósito, colaciono o 

seguinte aresto: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIADE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – 

ART. 55, E § 3º DO ATUAL CPC – CONFLITO IMPROCEDENTE.O atual 

Código de Processo Civil ampliou o conceito de conexão, sendo que o § 3º 

do art. 55 traz uma maior elasticidade para as hipóteses de reunião de 

demandas para julgamento conjunto e assim evitar o proferimento de 

decisões conflitantes e contraditórias. Evidenciada a relação de afinidade 

entre as demandas propostas nos Juízos envolvidos, a conexão resultaria 

em uma maior celeridade e economia processual, evitando-se, ainda, o 

risco de decisões contraditórias. (TJMT - CC 112092/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/12/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Efetivamente, o Código de 

Processo Civil traz a regra de prevenção na qual estabelece que o juízo 

prevento será aquele em que tenha ocorrido primeiro o registro ou a 

distribuição da petição inicial (CPC - art. 59). Nesse passo, à vista de que 

a ação de n°. 1002213-17.2016.8.11.0002 foi distribuída em 09.09.2016, 

ao passo que a presente foi distribuída em 07.10.2016, o juízo da 2ª Vara 

Cível desta Comarca é prevento para processar e julgar a presente 

demanda. Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino o encaminhamento dos autos a 2ª Vara Cível 

desta Comarca, nos termos da fundamentação supra, diante da conexão 

destes autos com a ação n°. 1002213-17.2016.811.0002, devendo o 

Gestor Judiciário promover desde logo a associação dos processos. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004452-57.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCYLENE LAURA VELASCO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, em 

especial se a parte autora sofre agravamento da lesão ocorrida em 

07/10/2015 em seu membro inferior esquerdo em virtude do acidente 

descrito nos autos em 10/03/2017, razão porque passo a organização do 

processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Do requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais Aduz a parte requerida que a autora não realizou a 

entrega de todos os documentos necessários para regulação razão pela 

qual requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para 

que a autora promova a entrega dos documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme id. 8115297. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. Das 

provas A nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser 

atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da 

causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às 

especificidades do direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras 

palavras, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz 

flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as peculiaridades do 

caso concreto, e atribua àquela parte que possui maior facilidade na 

produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a distribuição 

dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no § 3º, do art. 

373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, verifica-se que a parte 

requerida possui melhores condições de produção de prova em detrimento 

da parte autora, notadamente porque possui estrutura técnica e 

econômica suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão 

acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior 

Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes 

mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento 

acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus 

probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 
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Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão, c) se a lesão do membro inferior esquerdo da autora quantificada 

em 50% em razão do acidente ocorrido em 07/10/2015 se agravou em 

virtude do acidente ocorrido em 10/03/2017, d) caso positivo, qual o grau 

da lesão agravada em virtude do acidente ocorrido em 10/03/2017 e, e) em 

caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro, qual o seu 

respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico perito, que poderá ser encontrado 

na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque da Saúde, Consultório anexo ao 

Hospital São Mateus (casa branca de esquina), telefone 65- 30512250/ 

3051-2376, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A, B, C e D”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências 

do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega 

do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto 

ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002143-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FATIMA GRESELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002143-97.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

IVONETE FATIMA GRESELLE REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Diante do pedido de habilitação de id. 

13456771, suspendo o processo nos termos do artigo 689 do CPC. Cite-se 

o requerido para se pronunciar, no prazo de 055 (cinco) dias. Após, 

venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005957-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA MARIA MENDES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

R. G. P. (REPRESENTADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005957-83.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ERINEIA MARIA MENDES DE ABREU RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Da detida análise dos autos, observo 

que o documento de id. 9579016 não se reveste de idoneidade suficiente 

de modo a comprovar o prévio requerimento administrativo, notadamente, 

porque desacompanhado de timbre da suposta seguradora e, cujas 

razões de indeferimento se assemelham a tantas outras ações proposta 

neste juízo. Ademais, se há um suposto indeferimento, também há o 

protocolo do pedido administrativo, não sendo este documento de difícil 

acesso ao autor. Dessa forma, tenho que o documento acostado aos 

autos, como comprovante do requerimento administrativo, não é suficiente 

para comprovar a tentativa do recebimento do seguro na esfera 

administrativa. Posto isso, determino novamente, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado perante a seguradora conveniada ao seguro 

obrigatório, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE LOHAINE SILVA CORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000722-38.2017.8.11.0002. AUTOR: 

STEFANE LOHAINE SILVA CORE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da falta de interesse de agir 
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Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de 

que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 

Pois bem. Compulsando os autos observo que alegação da ausência de 

prévio requerimento administrativo foi suprida pela parte autora, conforme 

se observa no id. 4869392. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito a 

respectiva preliminar. Das provas A nova sistemática processual albergou 

a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, segundo a qual “o 

ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo”.[1] 

Em outras palavras, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela parte que possui maior 

facilidade na produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a 

distribuição dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no 

§ 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, 

verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de produção 

de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque possui 

estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de demonstrar o 

grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o 

entendimento acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o 

ônus probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perita a 

Dra. Cynara Moniz Figueira, médica inscrita no CRM/MT nº 4247, que 

poderá ser encontrada na Rua Xavantes, nº 457, apto. 203, torre 01, 

Edifício São Goeoges 2, Santa Helena, em Cuiabá, telefone 65-8113-0969, 

a qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua 

nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC CORREA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000717-16.2017.8.11.0002. AUTOR: ISAC 

CORREA SOARES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do 

CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 

e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da falta de interesse de agir Aduz a parte 

requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, 

o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 4868720. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 
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DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. George Salvador Brito Alves Lima, que poderá 

ser encontrado na Av. Rubens de Mendonça, n. 3061, Ed. Maison Royale, 

Apto 1002, Bairro Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; e-mail: 

gsbalv@hotmail.com e george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 0301; 

3644 8594; 9981 1533, o qual deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será 

fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por 

cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e 

os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA GUIMARAES (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000393-26.2017.8.11.0002. AUTOR: 

WENDER FERREIRA GUIMARAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo a organização 

do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 
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vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 

e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de 

comprovação da formulação de requerimento administrativo como requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 

936574/SP), o que foi comprovado pela parte autora, conforme Id. 

4943685. Assim, certo que uma vez demonstrada à formulação de 

requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o 

Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA 

À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Das provas A nova sistemática processual 

albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, segundo a 

qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do 

caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela parte que possui maior 

facilidade na produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a 

distribuição dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no 

§ 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, 

verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de produção 

de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque possui 

estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de demonstrar o 

grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o 

entendimento acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o 

ônus probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

George Salvador Brito Alves Lima, que poderá ser encontrado na Av. 

Rubens de Mendonça, n. 3061, Ed. Maison Royale, Apto 1002, Bairro 

Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; e-mail: gsbalv@hotmail.com e 

george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 0301; 3644 8594; 9981 1533, o 

qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. 

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando 

em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação 

da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por 

cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e 

depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, 

art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição dinâmica/transferência do 

ônus da prova à seguradora requerida, determina que a mesma no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena 

de preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004110-46.2017.8.11.0002. AUTOR: 

BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que 

parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam 

de maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

em especial no que diz respeito ao grau de lesão do autor, tendo em vista 

que este manifestou discordância quanto o grau descrito na avaliação 

médica ao qual foi submetido durante a sessão de conciliação (id. 

10399482). Assim, passo a organização do processo (art. 357, do 

CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da prova. Não havendo 

preliminar a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou por 

saneado o processo, passando a sua instrução. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico 

perito, que poderá ser encontrado na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque 

da Saúde, Consultório anexo ao Hospital São Mateus (casa branca de 

esquina), telefone 65- 30512250/ 3051-2376, o qual deverá ser intimado 

para que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a 

sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Em razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da 

prova à seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005546-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005546-40.2017.8.11.0002. AUTOR: 

SIRLENE DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo a organização 

do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 
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constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir e da ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a 

parte requerida que a autora não realizou a entrega de todos os 

documentos necessários para regulação razão pela qual requereu a 

suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a autora 

promova a entrega dos documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 

e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de 

comprovação da formulação de requerimento administrativo como requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 

936574/SP), o que foi comprovado pela parte autora, conforme id. 

9129745. Nesse sentido tem sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – 

PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Da ausência de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência 

do laudo do IML, cumpre esclarecer que se trata de documento 

desnecessário para propositura da ação, uma vez que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a produção de prova 

pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse entendimento, é a 

jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO 

CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE 

QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA 

ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida 

excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade 

subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Na esfera judicial 

a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e 

seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro 

DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a verificação 

do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJ-MG - AC: 10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Da carência da 

ação Quanto a preliminar de ausência de carência de ação em razão do 

boletim de ocorrência ter sido elaborado após o acidente com informações 

prestadas pela própria parte autora, registro que este se confunde com o 

mérito, devendo com ele ser analisado. Isso porque, cumpre esclarecer 

que o boletim de ocorrência por si só se trata de documento necessário 

para propositura da ação, uma vez a prova do acidente de trânsito poderá 

ser suprida com a juntada de outros documentos. Assim, remeto a 

presente preliminar para o mérito. Das provas A nova sistemática 

processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, 

a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade 

de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material 

afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica do ônus 

da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, 

conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém esclarecer 

que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as hipóteses 

previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, 

verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de produção 

de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque possui 

estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de demonstrar o 

grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o 

entendimento acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o 

ônus probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 
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probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial relativo ao ombro esquerdo e estrutura 

torácica em decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se 

positiva, qual o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus 

ao recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas 

Assim, nomeio como perito o Dr. George Salvador Brito Alves Lima, que 

poderá ser encontrado na Av. Rubens de Mendonça, n. 3061, Ed. Maison 

Royale, Apto 1002, Bairro Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; e-mail: 

gsbalv@hotmail.com e george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 0301; 

3644 8594; 9981 1533, o qual deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será 

fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por 

cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e 

os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINA CECUNDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000941-51.2017.8.11.0002. AUTOR: 

FERMINA CECUNDA DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Na decisão de id. 

12567862 foi determinado que a parte autora informasse o seu endereço 

nos autos para em seguida ser designada nova data para realização da 

perícia médica. Em seguida a parte autora informou que reside no mesmo 

endereço descrito nos autos, bem como salientou que encontra-se com 

estado de saúde debilitado em virtude do acidente de trânsito descrito na 

inicial, razão pela qual não possui condições de se deslocar até o 

consultório da Sra. Perita para ser submetida a avaliação médica. Assim, 

requereu que a referida perícia seja realizada em seu domicílio (id. 

13027930). Pois bem, diante da informação prestada pela parte autora 

aliada aos documentos que instruem a inicial, em especial a fotografia de 

id. 4837093, defiro o pedido retro, razão pela qual determino que seja 

designada nova data para realização da perícia deferida nos autos, 

ressaltando que esta deverá ocorrer no domicílio da parte autora. Com a 

designação data da perícia expeça-se mandado visando a intimação 

pessoal da parte autora acerca da data e horário em que será realizada o 

exame pericial que ocorrerá em sua residência. Oportunamente 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000495-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000495-48.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA APARECIDA RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo a organização 

do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Do requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Aduz a parte 

requerida que a autora não realizou a entrega de todos os documentos 

necessários para regulação razão pela qual requereu a suspensão do 
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feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a autora promova a 

entrega dos documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo perante a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme id. 5029248 e 5029252. Nesse 

sentido tem sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de 

que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, tendo em vista que o comprovante de endereço 

carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 4688836 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Joaquim Sucena Rasga, que poderá ser encontrado na Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Bairro Aráes, Cuiabá-MT; Cep: 78.005-720; fone: 65 99981 

1423, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua 

nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-94.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES TAIS DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000770-94.2017.8.11.0002. AUTOR: 

TAMIRES TAIS DA SILVA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de 

que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 

Pois bem. Compulsando os autos observo que alegação da ausência de 

prévio requerimento administrativo foi suprida pela parte autora, conforme 

se observa no id. 4868043. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito a 

respectiva preliminar. Das provas A nova sistemática processual albergou 

a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, segundo a qual “o 

ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo”.[1] 

Em outras palavras, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela parte que possui maior 

facilidade na produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a 

distribuição dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no 

§ 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, 

verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de produção 

de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque possui 

estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de demonstrar o 

grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o 

entendimento acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o 

ônus probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

George Salvador Brito Alves Lima, que poderá ser encontrado na Av. 

Rubens de Mendonça, n. 3061, Ed. Maison Royale, Apto 1002, Bairro 

Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; e-mail: gsbalv@hotmail.com e 

george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 0301; 3644 8594; 9981 1533, o 

qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. 

Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando 

em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação 

da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por 

cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e 

depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, 

art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição dinâmica/transferência do 

ônus da prova à seguradora requerida, determina que a mesma no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena 

de preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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FELIPE JOSUE DE LINALDI RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos, etc. Luiz Felipe Josue De Linaldi promove ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada c/c 

indenização por danos morais em face de Banco Losango S.A. - Banco 

Multiplo, sustentando, em síntese, que teve seu RG furtado em 05/01/2016, 

ao buscar informações no sistema de proteção ao crédito tomou 

conhecimento que seu nome consta nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito nos importes de R$ 

199,53 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) sob o 

contrato n° 003020039411526M e R$ 384,06 (trezentos e oitenta e quatro 

reais e seis centavos) referente ao contrato n° 003020039409606N. 

Enfatiza que desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é 

totalmente indevida, pois não possui qualquer relação comercial com a ré e 

segue alegando que não foi notificada previamente. 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$ 10.000,00 (dez 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, 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. 

13581464 e 13581474, 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 aos débitos de RR$ 199,53 (cento e noventa e nove 

reais e cinquenta e três centavos) sob o contrato n° 003020039411526M 

e R$ 384,06 (trezentos e oitenta e quatro reais e seis centavos) referente 

ao contrato n° 003020039409606N, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. No impulso, diante da ausência da manifestação 

expressa quanto ao desinteresse da parte autora na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/08/2018, 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, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004701-71.2018.8.11.0002. AUTOR: LUIZ 

FELIPE JOSUE DE LINALDI RÉU: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Luiz 

Felipe Josue De Linaldi promove ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais 

em face de Lojas Renner S/A, sustentando, em síntese, que teve seu RG 

furtado em 05/01/2016, ao buscar informações no sistema de proteção ao 

crédito tomou conhecimento que seu nome consta nos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de 

R$ 379,41 (trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) 

referente ao contrato n° 050335741320002. Enfatiza que desconhece o 

valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, pois não 

possui qualquer relação comercial com a ré e segue alegando que não foi 

notificada previamente. 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$ 10.000,00 (dez 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 
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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. 13581607 e 13581612, 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$ 

379,41 (trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) 

referente ao contrato n° 050335741320002, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. No impulso, diante da ausência da manifestação 

expressa quanto ao desinteresse da parte autora na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/08/2018, 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. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001721-25.2016.8.11.0002. AUTOR: 

DEIVIDY TEIXEIRA MARSELO RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO 

LTDA - ME 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 DEIVIDY TEIXEIRA MARSELO e 

no polo passivo INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO 

LTDA. Intime-se a devedora INCORPORADORA E CONSTRUTORA JOÃO 

DE BARRO LTDA, por meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 

2º, inciso II, CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo com os 

cálculos de id. 13754449, 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. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008222-58.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ITALO CAUA BERTOTTO DE GOES REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. ITALO CAUÃO 

BERTOTTO DE GOES promove ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, sustentando, em síntese, que no dia 11/10/2017 

apresentou quadro febril, cansaço, dor de cabeça e dor abdominal 

intensa, sendo que após seis dias apresentou uma queda da própria 

altura, ficou sonolento e hipoativo, assim, foi internado para investigação, 

com piora progressiva na capacidade de se alimentar, com perca total da 

fala e movimentos dos membros. Alega que a fim de averiguar a causa de 

tais sintomas foram realizados exames como ressonância de crânio, 

coluna cervical/trácia/lombar, tomografia de crânio normal e exames 

sorológicos, cujo diagnóstico sugerido foi de encefalite autoimune. 

Todavia, para o correto tratamento da patologia seria necessário que se 

realizasse a coleta do anticorpo anti-rNMDA para confirmação do 
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diagnóstico, o qual foi negado pela parte requerida. Assim, requereu a 

concessão de tutela de urgência para que fosse determinado à parte 

requerida que providenciasse a realização do exame médico requerido, 

sendo a coleta do anticorpo anti-rNMDA, e no mérito requereu a 

confirmação da tutela de urgência. Juntou documentos nos ids. 10508574 

a 10510114. No id. 10516738 o pedido liminar foi deferido. Devidamente 

citada à requerida apresentou contestação no id. 10898221, a qual veio 

acompanhada de documentos, alegando que afirmou que o contrato 

entabulado entre as partes é regulamentado pela Lei n. 9.656/98 e os 

procedimentos de cobertura obrigatória são aqueles constantes no rol dos 

procedimentos editados pela ANS, atualmente através da Resolução 

Normativa n. 387/2015. Contudo, o exame pleiteado (antirNMDA) não se 

encontra previsto no rol de procedimento que constitui referência básica 

para a cobertura assistencial mínima obrigatória pelos planos de saúde, o 

que motivou a negativa da prestação do serviço solicitado. Sustenta, 

desta forma, que sua conduta além de estar calcada com o expresso 

pronunciamento da ANS, encontra-se ainda em perfeita consonância com 

o teor do contrato pactuado entre as partes, o qual tem por objeto a 

prestação daqueles determinados serviços que são disponibilizados pela 

contestante e não quaisquer outros serviços relativos a procedimentos 

não previstos pelo pacto e pela legislação atinente à espécie. Ressaltou 

que o exame solicitado não demonstra ser de natureza emergencial. 

Assim, pugnou pela improcedência do pedido inicial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 11344227. Instadas as 

partes para manifestarem quanto à produção de provas, a parte requerida 

pugnou pela prova documental, oral e pericial e a parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (ids. 11540178 e 11598839). No id. 

11683632 consta termo de audiência de conciliação, a qual restou 

inexitosa. Em seguida o Ministério Público apresentou parecer favorável ao 

pedido inicial (id. 13118502). Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da 

lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC/2015, por entender que o 

processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que o autor, 

depois de apresentado quadro sugestivo de Encefalite Autoimune, 

solicitou à requerida autorização para realização de exame consistente em 

coleta de anticorpo antirNMDA a fim de se obter a confirmação do 

diagnóstico e viabilizar o correto tratamento, que contudo foi negado pela 

requerida. Assim, requer seja a requerida obrigada a autorizar a 

realização do mencionado exame. A requerida erigiu sua defesa na 

alegação de que o exame solicitado não consta do rol de procedimentos 

autorizados pela ANS, tampouco há sua previsão contratual, além de não 

possui caráter emergencial. Pois bem, a Constituição Federal do Brasil, 

também conhecida como “Constituição Cidadã”, prevê princípios relativos à 

garantia à vida, a dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde. 

Aliás, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República 

Federativa do Brasil (art. 1º, inc. III da CF). É certo que o direito à vida e a 

manutenção da saúde é um direito absoluto, que deve prevalecer sobre 

estipulações contratuais que limitam a sua abrangência. Dessa forma, não 

resta dúvida quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na 

relação contratual celebrada entre as partes, pois o requerente, por meio 

de plano de saúde utiliza um dos serviços prestados pela requerida, qual 

seja, serviços médico-hospitalares, mediante contraprestação 

(mensalidade). Portanto, caracterizado está a relação de consumo, sendo 

o requerente o consumidor (destinatário final do serviço) e a requerida a 

fornecedora, conforme arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse sentido a jurisprudência: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – LIMINAR – PLANO DE SAÚDE – 

ALTERAÇÃO DA MODALIDADE EMPRESARIAL PARA INDIVIDUAL – 

PRAZO DE CARÊNCIA- PARTO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – 1. Em se tratando de relação de consumo, a 

Lei deve ser interpretada da maneira mais benéfica ao consumidor e sob 

ótica da legislação consumerista. 2. Se na modalidade empresarial, o 

contrato de seguro saúde não havia prazo de carência para o parto, não 

se mostra plausível a sua inclusão no seguro individual, que deve 

observar as condições anteriormente estipuladas, não podendo a 

seguradora, unilateralmente, alterar prazos, em prejuízo da consumidora. 2 

– Recurso improvido.” (TJDF – AGI 20030020046572 – DF 2ª T.Cív. – Rel. 

Des. Mario-zam Bemiro – DJU 10.03.2004 – p. 49). "OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECUSA AO PEDIDO 

DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA QUE RESTOU 

AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. 

CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. 

MANUTENÇÃO. PEDIDO ATENDIDO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR1. "É de consumo a relação jurídica discutida nesta lide, 

aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Código de 

Defesa do Consumidor. 2. A UNIMED-RIO, assim como as demais 

empresas rés, fazem parte da cadeia de consumo, sendo, portanto, sua 

responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único do 

CDC.7ºparágrafo únicoCDC3. (...)." (3048718020098190001 RJ 

0304871-80.2009.8.19.0001, Relator: DES. LETICIA SARDAS, Data de 

Julgamento: 04/04/2012, VIGESIMA CAMARA CIVEL). Ademais, o contrato 

avençado entre as partes é nitidamente um contrato de adesão, onde as 

cláusulas são expostas de forma unilaterais pela requerida sem qualquer 

possibilidade de discussão acerca delas, sendo a parte autora 

praticamente obrigada a aderir em um contrato já previamente 

confeccionado. Assim, várias abusividades podem ser praticadas por 

aquela parte que simplesmente impôs o contato, necessário se faz que, 

em caso de dúvida, a interpretação das cláusulas contratuais se dê de 

forma mais favorável ao consumidor, pois este é a parte hipossuficiente 

na relação existente entre as partes, cabendo ao Poder Judiciário 

restabelecer o equilíbrio e igualdade na relação contratual. No presente 

caso, restou incontroverso que o autor necessitava realizar o exame de 

“coleta de anticorpo anti-rNMDA para confirmação, o mais precoce 

possível,” do diagnóstico inicialmente apresentado de encefalite 

autoimune, conforme relatório médico constante no id. 10508962. Da 

análise da contestação ofertada nos autos, observo que a requerida 

limitou-se a alegar que o procedimento solicitado não consta das 

Resoluções da ANS, nem há previsão contratual nesse sentido. Porém, 

entendo que a negativa da requerida em não autorizar a realização do 

exame se mostra ilegítima. Isso porque, o motivo elencado pela segunda 

requerida de que o procedimento solicitado não está elencado dentre os 

procedimentos e eventos listados no rol da ANS não constituiu óbice para 

a autorização do exame em questão. Ademais, a mencionada resolução 

cuida apenas de atualizar “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde” 

estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), agência 

reguladora, vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelos planos de 

Saúde do Brasil. Outrossim, entendo não haver óbice à autorização da 

realização do exame postulado pela parte autora que se afigura 

necessário unicamente sob a justificativa de que não segue diretriz da 

sobredita resolução, em vista de que o rol que ela institui se constitui em 

listagem mínima de procedimentos que um plano de saúde deve oferecer; 

sendo, portanto, exemplificativo. É certo, ainda, que o quadro clínico do 

autor à época da propositura da ação era grave, pois se encontrava 

internado em unidade de terapia intensiva (UTI) e o exame solicitado tinha 

por objeto precisar o diagnóstico clínico, pois o autor já havia realizados 

vários exames sem que fosse possível chegar a um resultado. Assim, à 

listagem mínima dos procedimentos da ANS a que se apega a requerida 

deve ceder espaço ao quadro clínico emergencial do autor, pois o direito a 

vida deve se sobrepor as normas que cunho procedimental. Sobre o tema 

colaciono os seguintes julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – 

TRATAMENTO CIRÚRGICO POR RADIOFREQUÊNCIA DO TIPO DISK-FIX - 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS – 

RECUSA INJUSTIFICADA – PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE NO CONTRATO –- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- RECURSO PROVIDO. 1. “O rol de procedimentos apresentados pela 

Agência Nacional de Saúde não é taxativo, servindo como exemplo de 

procedimentos, portanto, não deve tal tabela ser utilizada com a finalidade 

de negar atendimento ao usuário de plano de saúde” (TJMT – 2ª Câm. Cível 

– RAI 107047/2010 – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas – Julg. 

16/03/2011). 2. “As cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem 

ser interpretadas da forma mais benéfica em relação e este, não sendo 

razoável a seguradora de plano de saúde negar cobertura do tratamento 

médico, mormente quando comprovados a urgência no procedimento 

cirúrgico e a adimplência do segurado, todavia, não configura dano moral 

a ensejar indenização o mero dissabor ante a negativa de cobertura de 

plano de saúde. (...)” (TJMT – 4ª Câmara Cível - Apelação/Remessa 

Necessária 79919/2014 – Des. Nilza Maria P. de Carvalho – Julg. 
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03/11/2015)” (Ap 20770/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 

26/09/2017) “AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DO PROCEDIMENTO POR 

VIDEOLAPAROSCOPIA - AUSÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO NO 

CONTRATO - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FAVOR DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO 

CDC) - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA - ATO 

INDENIZÁVEL - QUANTUM - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa 

do Consumidor. A operadora de plano de saúde não pode negar a 

realização de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia se o contrato não a 

exclui expressamente, sobretudo porque os termos pactuados devem ser 

interpretados da maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do 

CDC). O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado, e a 

dignidade da pessoa humana traduz-se em um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, e, na ponderação de valores, tem 

prioridade absoluta sobre garantias meramente patrimoniais e demais 

questões jurídicas envolvidas. Caracterizada a negativa indevida de 

autorização de cirurgia gastroplástica, a reparação por danos morais é 

cabível. Mantém-se o quantum indenizatório quando em conformidade com 

as peculiaridades do caso concreto, a jurisprudência e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - AgR 154446/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 26/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014) Ressalto, ainda, que a 

negativa da requerida em não autorizar o exame requisitado pelo médico 

do autor também se mostra ilegítima pelo fato de competir ao médico que 

assiste o autor indicar qual a melhor forma para precisar o diagnóstico de 

sua paciente visando o tratamento da sua patologia, e não as requeridas. 

Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INDEVIDA DE 

COBERTURA CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe à 

administradora do plano de saúde negar cobertura ao procedimento 

médico solicitado pelo especialista que acompanha o paciente e vinculado 

a doença coberta pelo contrato. (...)” (TJMT - Ap 139557/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018) 

Com efeito, extraio do até aqui exposto, que ao agir dessa forma, impondo 

ao consumidor uma demora excessiva para autorizar exame solicitado 

pelo médico do autor, a requerida ocasionou limitação ao tratamento de 

saúde do contratado, ferindo de morte o princípio da boa-fé objetiva que 

deve imperar nos contratos, assim como aquele que rege e potencializa a 

Constituição Federal como Lei Maior, o da dignidade da pessoa humana. 

Portanto, a negativa da requerida em autorizar a realização do exame 

deve ser afastada em prol do direito à vida. Posto isso, julgo procedente o 

pedido formulado na petição inicial para o fim de OBRIGAR a requerida, em 

caráter definitivo, a autorizar a realização dos exames médicos indicados 

para a patologia do autor, em especial a coleta do anticorpo ani-rNMDA. 

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do 

Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre 

o valor da causa (art. 85, § 2º do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa 

e arquivem-se os autos. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003613-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS0066980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C L M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003613-32.2017.8.11.0002. Vistos, etc. GP 

Catarinense Comércio, Importação e Exportação Ltda. propôs a presente 

ação monitória em face de CLM Comércio de Pneus Ltda., argumentando 

que é credora da importância de R$ 19.232,60 (dezenove mil, duzentos e 

trinta e dois reais e sessenta centavos), representados pelos cheques 

juntados no Id. 7253622, cujos valores não foram adimplidos na data 

prevista para o vencimento. Deste modo, requer a procedência do pedido 

para que seja constituído o título executivo judicial. Deu valor à causa e 

juntou documentos (Ids. 7253597 a 7253627). A parte requerida 

apresentou embargos monitórios no Id. 12254713, que veio acompanhado 

dos documentos de Ids. 12254722 a 12254799, arguindo a ilegitimidade do 

polo passivo, necessidade de designação de audiência de conciliação e 

formulou pedido de concessão de justiça gratuita. A parte autora 

apresentou impugnação no Id. 12454302. Após, vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 

355, inciso I, do CPC/2015, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Da 

ilegitimidade passiva A embargante/requerida afirma ser pessoa ilegítima 

para figurar no polo passivo da lide, uma vez que os cheques são de 

emissão de Celso Luiz Marques Moraes, pessoa física, e não da 

embargante/requerida. Da análise dos autos verifico que a alegada 

preliminar não deve ser acolhida, uma vez que os cheques foram 

inegavelmente endossados em preto pela embargante/requerida à 

embagada/requerente, como pode ser visto no Id. 7253622. Essa 

modalidade de endosso ocorre quando o endossatário é identificado no 

momento da transmissão do título de crédito, conforme previsão do art. 

910, § 1º do Código Civil: Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo 

endossante no verso ou anverso do próprio título. § 1o Pode o endossante 

designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do 

título, é suficiente a simples assinatura do endossante. Nessa senda, 

denota-se dos cheques colacionados no Id. 7253622 que estes foram 

emitidos por Celso Luiz Marques Moraes em favor de CLM Comércio de 

Pneus Ltda., a qual, por sua vez, endossou-os em favor da 

embargada/requerente, opondo sua assinatura no verso do cheque e a 

determinação “pague a GP Catarinense”. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM PRETO. 

Legitimidade do autor para postular em Juízo a cobrança de cheque 

emitido nominalmente, mas endossado em seu favor, conforme carimbo e 

assinatura apostos no verso da cártula. Transmissão regular de crédito. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível n. 70063893697, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 19/05/2016). Desta forma, rejeito a preliminar. Do Mérito 

Pretende a parte autora o recebimento do valor de R$ 19.232,60 

(dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), 

devidamente atualizado até a data de 11/052017 (Id. 7253627), pelos 

cheques juntados no Id. 7253622, constituindo-os em título executivo. A 

requerida, devidamente citada, apresentou embargos monitórios, 

pugnando pela designação de audiência de conciliação, a qual foi 

rechaçada pela parte autora quando da impugnação. Nesse prisma, a 

autora aportou aos autos os cheques de Id. 7253622 inadimplidos pela 

requerida, sendo que estes se apresentam como prova hábil para 

fundamentar a presente demanda, em virtude da pertinência dos requisitos 

exigidos no art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil. No tocante ao 

conceito de Ação Monitória, escrevem os preclaros juristas Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "O instrumento processual 

colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de 

coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito 

sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a 

expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a 

satisfação de seu direito". (...) O documento que aparelha a ação monitória 

deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o 

autor será carecedor da ação monitória, pois tem, desde já, ação de 

execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve-se 

entender ‘qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua 

autenticidade e eficácia probatória”[1]. Diante deste contexto, como a 

requerida deixou de alegar e tampouco de provar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora, inexiste alternativa 

senão reconhecer a procedência dos pedidos da petição inicial. 

Outrossim, tendo em vista que o valor pretendido na inicial foi atualizado 
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até a data de 11/05/2017 conforme se observa nas planilhas de Id. 

7253627, consigno que o valor acima deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir de junho/2017, e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, desde a citação, até a data do seu efetivo pagamento. 

Por fim, no que diz respeito aos benefícios da justiça gratuita, certo que 

caberia a parte embargante/requerida comprovar sua hipossuficiência 

financeira para arcar com as custas do processo, o que não restou 

demonstrado. A propósito, leia-se a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 

REAL DIFICULDADE FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO SINGULAR 

MANTIDA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser 

mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita quando a parte não 

traz argumentos novos que convencem o julgador pela reforma da 

decisão, sobretudo quando a falta de prova sobre a real necessidade 

para concessão do benefício perseguido se mantém. "O benefício da 

assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa 

jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta 

comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades" 

(AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) (...) 4. (...)” (AgRg no 

AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) (AI 122978/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017). Posto isso, julgo 

procedentes os pedidos contidos na petição inicial e constituo de pleno 

direito em título executivo judicial o valor R$ 19.232,60 (dezenove mil, 

duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), devidamente corrigido 

na forma da fundamentação supra, motivo porque resolvo o mérito nos 

termos do inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil. De conseguinte, 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do 

débito, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do 

grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 85). Após, decorrido o 

prazo recursal, transitado em julgado, prossiga-se o feito na forma de 

execução por quantia certa contra devedor solvente. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in Código de Processo Civil 

Comentado, 4ª ed., p. 1375, 1999.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005511-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (AUTOR)
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KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (AUTOR)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

CREDORES (RÉU)

CR ORION LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:
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INTERESSADO)
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CR ORION LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA INEZ ARAUJO DE ABREU OAB - PR32543 (ADVOGADO)

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO)

ALEXANDRE ANDREI WENDLAND (TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO CONFORTINI DOS SANTOS OAB - PR73267 (ADVOGADO)

CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA OAB - PR36803 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

CAIADO PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

IRMAOS DOMINGOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO)

SECCIONAL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

DISVECO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO JACOBINA BOTELHO OAB - RJ092563 (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (TERCEIRO INTERESSADO)

SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A (ADVOGADO)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

RENATO JOSE CURY OAB - SP154351 (ADVOGADO)

TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO OAB - BA11552 

(ADVOGADO)

FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS12574 (ADVOGADO)

ODONTOPREV S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do Administrador Judicial para apresentar manifestação acerca 

da decisão de Id. 13011908, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000957-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIEDE RONDON DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000957-68.2018.8.11.0002 

Vistos etc. A parte autora descreve de modo suficiente os documentos 

que pretende ver exibidos. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 397 

do Código de Processo Civil, a saber: individualização do documento e 
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finalidade da prova que se encontra em poder da parte contrária, RECEBO 

o pedido como ação de exibição de documento. INTIME-SE a parte ré para 

que em 05 (cinco) dias exiba os documentos conforme requerido pela 

parte autora ou apresente impugnação, nos termos do art. 398, do CPC, 

sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar (artigo 400 do CPC). 

Afirmando a parte ré que não possui os documentos, intime-se a parte 

autora para que prove, por qualquer meio, que a declaração negativa não 

corresponde à verdade, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 398, parágrafo 

único, CPC). Expirado o prazo e não sendo colacionado aos autos a 

documentação, sem a parte ré fazer nenhuma declaração, certifique-se e 

retornem os autos conclusos para deliberações ulteriores. Concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 28 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003952-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO DE CARVALHO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003952-54.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada proposta por 

Feliciano de Carvalho Moraes em desfavor de BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Aduz o autor que, é titular da 

propriedade do veículo RENAULT MEGANEGT DYN 16, Placa OBA-4020, 

Renavam 00408717475, Chassi 93YKM263HCJ149639, Cor Branca, sendo 

registrado em seu nome. Ocorre que ao tentar dispor do bem, no mês de 

fevereiro de 2018 para o Sr. Jefferson Luis Wersel, realizando a venda do 

veículo pelo preço de R$22.000,00 (vinte dois mil rais), com entrada de 

R$10.000,00 (dez mil reais) pago em 20/02/2018, e saldo de R$12.000,00 

(doze mil reais) dividido em seis parcelas de R$2.000,00 com vencimento 

até o dia 10 (dez) de cada mês. Ocorre que, quando o Sr. Jefferson, 

comprador do veículo, se dirigiu ao DETRAN-MT para proceder a 

transferência do automóvel para seu nome, foi impedido de fazê-lo, haja 

vista que constava alienação fiduciária, realizado pelo banco requerido 

para Pedro Ariel Turequi, pessoa totalmente estranha ao autor. Afirma o 

autor que, entrou em contato com a requerida, para solucionar o impasse 

de forma passiva e menos dispendiosa, foi informado que a restrição se 

refere um contrato firmado com o sr. Pedro Ariel Turequi, o qual estava 

com 23 (vinte três) parcela em atraso, solicitou o envio do boleto para 

quitação da parcela, utilizando o valor que recebeu da venda do veículo, 

para quitar a parcela no valor de R$ 1.065,89 (hum mil sessenta cinco 

reais e oitenta nove centavos). No entanto, ao procurar novamente o 

DETRAN/MT foi informado que a transferência somente poderia ser 

realizada com a solicitação do banco requerido. Assim, requer a 

concessão de Antecipação de Tutela para determinar que a requerida dê 

baixa no Gravame de Alienação Fiduciária, sob pena de multa diária, bem 

como que seja oficiado o DETRAN-MT, para que informe se, além da 

instituição requerida, houve a participação de despachante ou 

revendedora de veículos no procedimento de inserção do grame nos 

registros do veículo. Com a inicial vieram os documentos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. O trato das tutelas provisórias restou 

unificado na parte geral Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), 

consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e de evidência, a 

primeira funda-se no periculum in mora (artigo 300, CPC), a segunda será 

analisada independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No presente caso, 

verifica-se que a pretensão Do autor apresenta características de um 

pedido de tutela de urgência antecipada, pois restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo caso a parte tenha que 

aguardar o término da demanda para que possa circular livremente com o 

seu veículo. Já a probabilidade do direito restou evidenciada no documento 

acostado à inicial no Id. Doc. 13228203, os quais indicam existência de 

Alienação Fiduciária informado pelo BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento para Pedro Ariel Turequi, em 18/02/2015, 

bem como que o autor buscou a solução administrativamente junto ao 

banco requerido (Id. Doc. 13228205). Contudo, à vista da ausência de 

informação quanto à origem do gravame ora questionada, entendo que o 

pedido deve ser concedido apenas para permitir a emissão de novo 

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em nome do autor, 

devendo o veículo permanecer inalienável até a resolução da demanda, ou 

decisão em contrário, resguardando-se assim eventuais interesses de 

terceiros. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento 

final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser 

revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que o 

Departamento Estadual de Trânsito –DETRAM/MT, permita a expedição do 

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, do Veículo 

RENAULT MEGANEGT DYN 16, Placa OBA-4020, Renavam 00408717475, 

Chassi 93YKM263HCJ149639, Cor Branca, em nome do autor, 

consigne-se que o veículo não poderá ser vendido e/ou transferido sem 

autorização deste juízo. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 13 de agosto de 2018, às 09h30min, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. Por fim, 

considerando que a parte autora possui idade superior a 60 (sessenta) 

anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a 

prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução 

dos atos e diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas 

anotações nos registros dos autos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003789-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DE CAMPOS (RÉU)

BEN BRAZIL HORTIFRUTT LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003789-11.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de 

Fazer com Pedido de Antecipação de Turela Inaudita Altera Pars, Pedido 

de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Edileusa Luzia 

de Figueiredo Garvia em desfavor de Bem Brasil Hortifrutt Ltda-EPP, todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. Sustenta a 

Requerente que realizou Contrato de Locação com o Requerido 

consistente em 01 (um) imóvel comercial tipo barracão, situado na Rua dos 

Xavantes, nº 112, Quadra 53, Lote 20, Bairro: Jardim Marajoara, nessa 

cidade; 03 (três) câmaras frias que se encontram instaladas no referido 

imóvel, e ainda 02 (dois) caminhões sendo 01(um) da Marca Mercedes 

Bens, Modelo L1513, Ano 1982, Placa JYV 1561, RENAVAM 289988314 e 

o outro da Marca KIA VK 2500 HDSC, Ano 2013, Placa OAQ 9645, 

RENAVAM 550021272, tudo em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, quando da realização do contrato, conforme vistoria 

efetuado pelo próprio Requerido. Informa que o valor mensal da locação 

era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contudo, devido às benfeitorias 

realizadas pelo Requerido com o conserto dos veículos, ficou acordado o 

pagamento de 16 (dezesseis) parcelas de R$ 2.000.00 (dois mil reais). 

Alega que desde o mês de fevereiro do corrente ano, o Requerido não 

efetuou nenhum pagamento sequer, completando-se 04 (quatro) meses de 

inadimplência. Registra, ainda, que o Requerido sublocou o imóvel, sem o 

consentimento da Requerente, com as 03 (três) câmaras frias, sendo que 

a sublocatária abandonou o local e deixou débitos da Energisa que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 478 de 503



totalizam o montante de R$ 1.473,23 (hum mil quatrocentos e setenta e 

três reais e vinte e três centavos), 02 (duas) câmaras frias sem 

funcionar, cujo orçamento ficou em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Não 

bastasse, sublocou um dos veículos que se encontra em posse de 

terceira pessoa na cidade deSão José dos Quatro Marcos/MT, sendo que 

a sublocação está expressamente vedada no contrato. Entende que, em 

virtude de não obediência fiel ao contrato entabulado, “deve o Requerido 

devolver a Requerente todos os bens em perfeito estado e da forma que 

pegou, devendo efetuar o pagamento das energias em atraso, bem como 

o valor para que as câmaras frias voltem a funcionar da forma que 

estavam quando da locação”. Por fim, relata que tentou por diversas 

vezes solucionar o problema administrativamente, chegando até mesmo a 

regustra Boletim de Ocorrência nº 2017.111731 em 03/04/2017, porém, 

não obteve sucesso. Assim, pede a antecipação da tutela “inaudita altera 

pars”, para que o Requerido restitua imediatamente à Requerente os 02 

(dois) caminhões sendo 01 da Marca Mercedes Bens, Modelo L1513, Ano 

1982, Placa JYV 1561, RENAVAM 289988314 e o outro da Marca KIA VK 

2500 HDSC Ano 2013, Placa OAQ 9645, RENAVAM 550021272. No mérito, 

requer a citação dao Requerido, com a condenação em danos morais e 

materiais, a inversão do ônus da prova, os benefícios da justiça gratuita e 

demais pedidos. Juntou os documentos necessários à propositura da 

ação. Em decisão, de Id nº 7969632, foi rejeitado o pedido de gratuidade 

da justiça, determinando o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição deste feito. A Requerente 

informou no Id nº 8061701, sua condição de pensionista do INSS e que 

não possui outra fonte de renda, além da deixada pelo seu esposo. 

Relatado o necessário. Decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias 

restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 

311), consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se 

que a pretensão da parte Autora apresenta características de um pedido 

de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

bem como a probabilidade do direito, sendo incontestável a existência de 

prejuízo a Requerente, demonstrado pelos documentos anexados ( 

contrato de locação, certidão de casamento e óbito, cópias do CRLV dos 

veículos). Já o perigo do dano se configura pelo fato de que o requerido 

poderá sumir com os veículos, sendo que um já não possui a autora seu 

paradeiro, sabendo apenas que foi sublocado e encontra-se no município 

de São José dos Quatro Marcos/MT. De fato, todo o cenário, autoriza a 

concluir que a Requerente tem o direito a a restituição dos veículos objetos 

do contrato. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, nos termos do artigo 303, do CPC, para determinar a 

imediata restituição dos veículos informados pela Requerente, objeto do 

contrato de locação. Outrossim, diante da manifestação da Requerente (Id 

n°8061701, bem da juntda do comprovante de pensionista, Id n° 8061720), 

reconsidero a decisão de Id n °7969632, e concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC, 

bem como a inversão do ônus da prova. Cite-se/ intime-se o Requerido, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 06 de agosto de 2018, às 

10h00min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 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: 1003789-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DE CAMPOS (RÉU)

BEN BRAZIL HORTIFRUTT LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003789-11.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de 

Fazer com Pedido de Antecipação de Turela Inaudita Altera Pars, Pedido 

de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Edileusa Luzia 

de Figueiredo Garvia em desfavor de Bem Brasil Hortifrutt Ltda-EPP, todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. Sustenta a 

Requerente que realizou Contrato de Locação com o Requerido 

consistente em 01 (um) imóvel comercial tipo barracão, situado na Rua dos 

Xavantes, nº 112, Quadra 53, Lote 20, Bairro: Jardim Marajoara, nessa 

cidade; 03 (três) câmaras frias que se encontram instaladas no referido 

imóvel, e ainda 02 (dois) caminhões sendo 01(um) da Marca Mercedes 

Bens, Modelo L1513, Ano 1982, Placa JYV 1561, RENAVAM 289988314 e 

o outro da Marca KIA VK 2500 HDSC, Ano 2013, Placa OAQ 9645, 

RENAVAM 550021272, tudo em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, quando da realização do contrato, conforme vistoria 

efetuado pelo próprio Requerido. Informa que o valor mensal da locação 

era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contudo, devido às benfeitorias 

realizadas pelo Requerido com o conserto dos veículos, ficou acordado o 

pagamento de 16 (dezesseis) parcelas de R$ 2.000.00 (dois mil reais). 

Alega que desde o mês de fevereiro do corrente ano, o Requerido não 

efetuou nenhum pagamento sequer, completando-se 04 (quatro) meses de 

inadimplência. Registra, ainda, que o Requerido sublocou o imóvel, sem o 

consentimento da Requerente, com as 03 (três) câmaras frias, sendo que 

a sublocatária abandonou o local e deixou débitos da Energisa que 

totalizam o montante de R$ 1.473,23 (hum mil quatrocentos e setenta e 

três reais e vinte e três centavos), 02 (duas) câmaras frias sem 

funcionar, cujo orçamento ficou em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Não 

bastasse, sublocou um dos veículos que se encontra em posse de 

terceira pessoa na cidade deSão José dos Quatro Marcos/MT, sendo que 

a sublocação está expressamente vedada no contrato. Entende que, em 

virtude de não obediência fiel ao contrato entabulado, “deve o Requerido 

devolver a Requerente todos os bens em perfeito estado e da forma que 

pegou, devendo efetuar o pagamento das energias em atraso, bem como 

o valor para que as câmaras frias voltem a funcionar da forma que 

estavam quando da locação”. Por fim, relata que tentou por diversas 

vezes solucionar o problema administrativamente, chegando até mesmo a 

regustra Boletim de Ocorrência nº 2017.111731 em 03/04/2017, porém, 

não obteve sucesso. Assim, pede a antecipação da tutela “inaudita altera 

pars”, para que o Requerido restitua imediatamente à Requerente os 02 

(dois) caminhões sendo 01 da Marca Mercedes Bens, Modelo L1513, Ano 

1982, Placa JYV 1561, RENAVAM 289988314 e o outro da Marca KIA VK 

2500 HDSC Ano 2013, Placa OAQ 9645, RENAVAM 550021272. No mérito, 

requer a citação dao Requerido, com a condenação em danos morais e 

materiais, a inversão do ônus da prova, os benefícios da justiça gratuita e 

demais pedidos. Juntou os documentos necessários à propositura da 

ação. Em decisão, de Id nº 7969632, foi rejeitado o pedido de gratuidade 

da justiça, determinando o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição deste feito. A Requerente 

informou no Id nº 8061701, sua condição de pensionista do INSS e que 

não possui outra fonte de renda, além da deixada pelo seu esposo. 

Relatado o necessário. Decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias 

restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 

311), consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se 

que a pretensão da parte Autora apresenta características de um pedido 

de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

bem como a probabilidade do direito, sendo incontestável a existência de 

prejuízo a Requerente, demonstrado pelos documentos anexados ( 

contrato de locação, certidão de casamento e óbito, cópias do CRLV dos 

veículos). Já o perigo do dano se configura pelo fato de que o requerido 

poderá sumir com os veículos, sendo que um já não possui a autora seu 

paradeiro, sabendo apenas que foi sublocado e encontra-se no município 

de São José dos Quatro Marcos/MT. De fato, todo o cenário, autoriza a 
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concluir que a Requerente tem o direito a a restituição dos veículos objetos 

do contrato. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, nos termos do artigo 303, do CPC, para determinar a 

imediata restituição dos veículos informados pela Requerente, objeto do 

contrato de locação. Outrossim, diante da manifestação da Requerente (Id 

n°8061701, bem da juntda do comprovante de pensionista, Id n° 8061720), 

reconsidero a decisão de Id n °7969632, e concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC, 

bem como a inversão do ônus da prova. Cite-se/ intime-se o Requerido, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 06 de agosto de 2018, às 

10h00min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 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: 1001006-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DE MORAES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1001006-12.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

20 de agosto de 2018, às11h00 min, 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 NCPC. 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 NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). 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. Concedo os benefícios 

da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001941-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1001941-52.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

30 de julho de 2018 , às14h30min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). 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. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002105-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS GOMES DA CONCEICAO (AUTOR)

MARCELO GOMES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1002105-17.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

13 de agosto de 2018, às 09 h 00 min, 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 NCPC. 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). 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. Concedo os benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 20 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268135 Nr: 11128-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARMELEIRO AUTOS POSTO LTDA - POSTO SOL 

NASCENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

CARLOS ALBERTO WANZUIT, JOAQUIM ROBERTO VANDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:10026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAQUIM ROBERTO VANDONI, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA propôs Ação de 

Execução por Quantia Certa em desfavor de TC TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA e seu sócio CARLOS ALBERTO WANZUIT , narra que é 

credora da importância de R$ 163.900,09 em decorrência da confissão de 

dívida de fls. 59/60, e indica bem para garantir a execução.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450606 Nr: 12192-20.2016.811.0002

 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: CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MONICA DE CAMPOS PADILHA, 

TELEFONICA BRASIL S/A, PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 

ME, TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA, JVP FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:SP 313.863, EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, EVANDRO C. ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013-OAB/MT, 

GABRIELLA SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - OAB:OAB/SC 24.289, 

GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606, HAIANA KATHERINE 

MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/MT, JÔNATAS GOETTEN DE 

SOUZA - OAB:24.480/SC, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT, MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, OMAR MOHAMAD 

SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7929, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CREDORES/INTERESSADOS PARA A 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

 AUTOS N.º 12192-20.2016.811.0002 - Código: 450606

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA.

ADMISTRADORA JUDICIAL: ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES/INTERESSADOS

 FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que fora determinada a CONVOCAÇÃO de todos 

os CREDORES/INTERESSADOS na Recuperação Judicial da empresa 

CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA, no Processo 

n. 12192-20.2016.811.0002 - Código: 450606, em trâmite perante a 4ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para a Assembleia Geral de 

Credores será realizada no “Hotel Hits Pantanal”, situado na Av. Arthur 

Bernardes, n.º 251, Jardim Aeroporto, Várzea Grande (MT), em 1ª 

(primeira) convocação para o dia 19/07/2018 às 9h:00, e em 2ª segunda 

convocação para o dia 26/07/2018 às 9h:00, possuindo como ORDEM DO 

DIA a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação 

apresentado pela devedora.

 RESUMO DA DECISÃO: “Vistos, etc. Trata-se de Recuperação Judicial 

ajuizada por Contínua Comércio e Serviços de Sinalização LTDA, em 

processamento desde 16/06/2016. Assim, passo às seguintes 

deliberações: (...) 8. Considerando ainda, que vários credores 

apresentaram objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela 

recuperanda, razão pela qual, com base no disposto no artigo 56, da LRF, 

CONVOCO a Assembleia Geral de Credores, para deliberação sobre o 

plano de recuperação judicial. 8.1 A Assembleia Geral de Credores será 

realizada no “Hotel Hits Pantanal”, situado na Av. Arthur Bernardes, n.º 

251, Jardim Aeroporto, Várzea Grande (MT), em 1ª (primeira) convocação 

para o dia 19/07/2018, e em 2ª segunda convocação para o dia 

26/07/2018, possuindo como ORDEM DO DIA a aprovação, rejeição ou 

modificação do plano de recuperação apresentado pela devedora. 8.2 

Publique-se EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da 

LRF, ressaltando que as despesas correm por conta da empresa em 

recuperação judicial (art. 36, § 3º, da LRF). 8.3 Também deverá constar no 

referido Edital que os credores poderão obter cópia do plano de 

recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia 

diretamente com a Administradora Judicial, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL, no seguinte endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 

2000, sala nº 104, edifício Centro Empresarial, Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, fones: (65) 3644-7697, e-mail: 

atendimento@zapaz.com.br (artigo 36, III, da LRF). 8.4 Deverá constar, 

ainda, que o credor poderá ser representado na Assembleia Geral por 

mandatário ou representante legal, desde que entregue a Administradora 

Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de 

convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação 

das folhas dos autos em que se encontre o documento (artigo 37, § 4º, da 

LRF). 8.5 Considerando a exiguidade do tempo, determino que a 

recuperanda, providencie, em 24 (vinte e quatro) horas, a retirada do 

edital e proceda à publicação no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação, bem como proceda à afixação da convocação da assembléia, 

de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (artigo 36, § 1º, da 

LRF). 9. Aportou aos autos decisão proferida no Conflito de Competência 

nº 156.841-MT (fls. 1.146/1.147 e fls. 1.395/1.404). 9.1 Desse modo, 

presto, em ofício que segue, as informações que me foram requisitadas 

por meio do Ofício de n. 61/2018/GAB4VC, determinando que a Sra. 

Gestora Judiciária encaminhe as informações por meio eletrônico, 

juntando-se, após, o aviso de recebimento da correspondência enviada 

nestes autos. 10. Considerando a urgência para a designação da AGC, 

devolvo os autos em Cartório para o imediato cumprimento das 

determinações contidas nesta decisão, devendo os mesmos voltarem 

conclusos em seguida pra análise de questões pendentes. 11. Providencie 

a Sra. Gestora Judiciária COM URGÊNCIA a imediata publicação desta 

decisão, também no Diário da Justiça Eletrônico, juntamente com a 

publicação do Edital, contendo o nome dos advogados que juntaram 

procuração nos autos, visando dar o mais amplo conhecimento da 

realização da referida AGC e do conteúdo desta decisão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público. Às 

providências”.

ADVERTÊNCIAS: Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que os 

documentos das recuperandas e o plano de recuperação podem ser 

consultados junto a administradora judicial nomeada pelo Juízo, que é a 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, no seguinte endereço: Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 2000, sala nº 104, edifício Centro Empresarial, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, fones: (65) 3644-7697, 

e-mail: atendimento@zapaz.com.br (artigo 36, III, da LRF). O credor poderá 

ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante 

legal, desde que entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil 

que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que 

se encontre o documento. 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. Várzea Grande/MT, 20 de junho 

de 2018. Bartyra Rossana Miyagawa, Gestora Judiciária - Matricula 7784.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 404757 Nr: 13817-26.2015.811.0002

 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: LUIZ MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:MT 21.547/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Autos nº 13817-26.2015.811.0002 - Cód. 404757

Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Reclamação de Danos c/c Inexistência de Débito c/c 

de Tutela Antecipada proposta por Luiz Martins Vieira em desfavor do 

requerido Claro S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 39/58, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.
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Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC.

Custas conforme o art. 90, § 2º, do NCPC.

Honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Cancelo a audiência de Conciliação designada ás fls.30/31.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 384503 Nr: 1718-24.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOA VENTURA ZICA 

- OAB:13.754-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca das informações 

prestadas pela Receita Federal (fls. 38/42), no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 382047 Nr: 28306-05.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SIVA - OAB:MT 8.184-A

 Intimação da parte autora para apresentar manifestação acerca da 

petição de fls. 98/99, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385582 Nr: 2380-85.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GONÇALO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Autos n° 2380-85.2015.811.0002 Código. 385582

Vistos.

Intime-se a parte Requerida, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

acerca do pedido administrativo de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

apresentado nos autos ás fls.97/101, posto que efetuado após o 

ajuizamento desta ação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 207443 Nr: 3355-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SPARANO-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLOJA - COOPERATIVA LOJ. VEST. 

CONF. DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 Vistos, etc.

Diante da comunicação de renúncia de fls. 411, necessário se faz a 

regularização processual, uma vez que o douto patrono da parte 

embargante renunciou ao mandato, devendo o embargante ser intimado 

pessoalmente, via mandado, para constituírem novo patrono nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art. 76, § 1º, I, do CPC.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427588 Nr: 25996-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO GONÇALVES DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222

 Vistos, etc.

Expeça alvará com o valor da diferença indicado às fls. 73, 

destacando-se o percentual de 30% referente aos honorários 

advocatícios contratuais, a ser depositado na conta bancária indicado às 

fls. 64.

Cumprido o item acima, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 280740 Nr: 24646-08.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID DE OLIVEIRA, TIBURCIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM E IND LTDA, 

Durval bertoldo da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOAO BATISTA BENETI - OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:OAB-MT 4834

 Autos nº 24646-08.2011.811.0002 - Código. 280740

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença, e de honorários advocatícios pela parte requerida (fls.797/799).

Assim, intime-se a parte requerente/executada para que efetue o 

pagamento do monte devido e dos honorários advocatícios, conforme 

cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo constar como exequente 

ATACADÃO S/A e como executados DAVID DE OLIVEIRA e TIBURCIO 

ALVES FERREIRA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 351368 Nr: 16854-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDRÉ PACIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 
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SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Wandré Paciente em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios so Seguro DPVAT S/A, 

pelos fatos e fundamentos expostos às fls. 55/56.

Instada ao pagamento, a parte requerida efetuou o depósito da quantia 

devida, referende a condenação do decisium de fls. 57 (fls. 63), tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 68).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, intimando o autor pessoalmente acerca da 

transferência, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

Custas conforme determinado na sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441490 Nr: 7532-80.2016.811.0002

 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: JEFERSSON DIAS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 38/39, por meio da qual a parte 

requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância da 

parte autora (fls. 42) proceda à transferência dos valores depositados 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327083 Nr: 23414-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICELIANE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Autos n° 23414-87.2013.811.0002 Código. 327083

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida ás fls. 144/151, 

comprova o pagamento do acordo pactuado entre as partes, bem como a 

ocorrência te ter efetuado o pagamento em valor excedente.

Em sendo assim, determino a Intimação da parte Autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda à restituição dos valores excedentes 

por ela recebido.

Com a comprovação do ressarcimento, voltem-me conclusos para 

Homologação e posterior extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346197 Nr: 12763-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:PR 41.766, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 

11.997

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Jurandi Galvan em 

desfavor de Lojas Romera, pelos fatos e fundamentos expostos às fls. 

77/78.

Instada ao pagamento, a parte requerida efetuou o depósito da quantia 

devida, referende a condenação do decisium de fls. 81, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 93).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, intimando o autor pessoalmente acerca da 

transferência, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

Custas conforme determinado na sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435817 Nr: 4517-06.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Luciana Cristina 

Gomes em desfavor de Energisa – Centrais Elétricas Matogrossense – 

S/A, pelos fatos e fundamentos expostos às fls. 214/215.

Instada ao pagamento, a parte requerida efetuou o depósito da quantia 

devida, referende a condenação do decisium de fls. 216, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 220).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, intimando o autor pessoalmente acerca da 

transferência, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

Custas conforme determinado na sentença.

Proceda a abertura de novo volume dos autos a partir das fls. 200, 
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conforme determinação constante no art. 337 da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 303717 Nr: 24675-24.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA GUIMARÃES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:7976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:OAB/MT11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, ROGERIO DE AVELAR - OAB:12303-A

 Autos nº 24675-24.2012.811.0002 - Código. 303717

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO 

proposta por SILMARA GUIMARÃES LOPES em desfavor de 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, TRANSPORTADORA ROMA 

LOGISTICA LTDA e o denunciado a lide BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 326/327, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Às fls. 330/332, a denunciada à lide BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS informa que o acordo entabulado entre as partes fls.326/327, 

fora devidamente cumprido, requerendo a extinção do feito a fim de 

proceder à baixa definitiva dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC.

Expeça-se Alvará em favor do patrono da autora referente aos honorários 

sucumbenciais, conforme pactuado no acordo “item 02”.

As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita.

Honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 522635 Nr: 34191-43.2015.811.0041

 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: GILMAR DE SOUZA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:MT 

16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A, LUDIMILA PAULA PEREIRA - OAB:MT 14.803, 

SANDRA MARA DE ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 Vistos, etc.

À vista da ausência injustificada da autora na audiência de conciliação, 

com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa no 

equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso.

 Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, 

nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme 

determinado na seção 28 da CNGC.

Em sendo assim, determino a intimação pessoal do autor para que, em 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420637 Nr: 22347-19.2015.811.0002

 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: ALZIRA ANA MIRANDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:MT 17.827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se o Autor, por intermédio de seu advogado, para que manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo todos os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390322 Nr: 5540-21.2015.811.0002

 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: ADICEU DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda 

e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a empresa requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela Requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Assim, condeno a Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, 

que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, com 

fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391966 Nr: 6530-12.2015.811.0002

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 484 de 503



 PARTE AUTORA: DMLM, JMLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$3.206,25 (três mil, duzentos seis 

reais e vinte cinco centavos) à parte autora, a título de indenização pelas 

lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 526515 Nr: 2301-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA AMORIM, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS AREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14.485/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por ANTONIO DE SOUZA AMORIM, por dependência 

ao autos da falência de NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, (Processo n.º 12905-29.2015.811.0002 – código 

402959), conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433649 Nr: 3193-78.2016.811.0002

 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: SUELLEN CRISTINA PIERIM FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAJÚ TRANSPORTE LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SOUSA REZENDE - 

OAB:19546/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.Com a comprovação de depósito dos valores 

acordados. Expeça-se Alvará em favor do patrono da autora referente 

aos honorários sucumbenciais, conforme pactuado no acordo fls.214 v, 

(item 02), bem como ao patrono do requerido (Piraju Transportes Ltda), a 

título de reembolso conforme pactuado (item 03).As partes ficam 

dispensadas do pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita.Honorários advocatícios, conforme ajustado. Diante da desistência 

do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388026 Nr: 4106-94.2015.811.0002

 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: GILVAN ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR HUGO VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Autos n°4106-94.2015.811.0002 Código. 388026

Vistos.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da Sentença de fls.90/92.

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do pagamento voluntário efetuado pelo requerido ás 

fls.100/107.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398624 Nr: 10580-81.2015.811.0002

 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: MANOEL ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Intimação da parte autora para apresentar manifestação acerca da 

petição de fls. 127/128, no prazo de 5 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003789-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DE CAMPOS (RÉU)

BEN BRAZIL HORTIFRUTT LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003789-11.2017.8.11.0002 
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Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de 

Fazer com Pedido de Antecipação de Turela Inaudita Altera Pars, Pedido 

de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Edileusa Luzia 

de Figueiredo Garvia em desfavor de Bem Brasil Hortifrutt Ltda-EPP, todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. Sustenta a 

Requerente que realizou Contrato de Locação com o Requerido 

consistente em 01 (um) imóvel comercial tipo barracão, situado na Rua dos 

Xavantes, nº 112, Quadra 53, Lote 20, Bairro: Jardim Marajoara, nessa 

cidade; 03 (três) câmaras frias que se encontram instaladas no referido 

imóvel, e ainda 02 (dois) caminhões sendo 01(um) da Marca Mercedes 

Bens, Modelo L1513, Ano 1982, Placa JYV 1561, RENAVAM 289988314 e 

o outro da Marca KIA VK 2500 HDSC, Ano 2013, Placa OAQ 9645, 

RENAVAM 550021272, tudo em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, quando da realização do contrato, conforme vistoria 

efetuado pelo próprio Requerido. Informa que o valor mensal da locação 

era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contudo, devido às benfeitorias 

realizadas pelo Requerido com o conserto dos veículos, ficou acordado o 

pagamento de 16 (dezesseis) parcelas de R$ 2.000.00 (dois mil reais). 

Alega que desde o mês de fevereiro do corrente ano, o Requerido não 

efetuou nenhum pagamento sequer, completando-se 04 (quatro) meses de 

inadimplência. Registra, ainda, que o Requerido sublocou o imóvel, sem o 

consentimento da Requerente, com as 03 (três) câmaras frias, sendo que 

a sublocatária abandonou o local e deixou débitos da Energisa que 

totalizam o montante de R$ 1.473,23 (hum mil quatrocentos e setenta e 

três reais e vinte e três centavos), 02 (duas) câmaras frias sem 

funcionar, cujo orçamento ficou em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Não 

bastasse, sublocou um dos veículos que se encontra em posse de 

terceira pessoa na cidade deSão José dos Quatro Marcos/MT, sendo que 

a sublocação está expressamente vedada no contrato. Entende que, em 

virtude de não obediência fiel ao contrato entabulado, “deve o Requerido 

devolver a Requerente todos os bens em perfeito estado e da forma que 

pegou, devendo efetuar o pagamento das energias em atraso, bem como 

o valor para que as câmaras frias voltem a funcionar da forma que 

estavam quando da locação”. Por fim, relata que tentou por diversas 

vezes solucionar o problema administrativamente, chegando até mesmo a 

regustra Boletim de Ocorrência nº 2017.111731 em 03/04/2017, porém, 

não obteve sucesso. Assim, pede a antecipação da tutela “inaudita altera 

pars”, para que o Requerido restitua imediatamente à Requerente os 02 

(dois) caminhões sendo 01 da Marca Mercedes Bens, Modelo L1513, Ano 

1982, Placa JYV 1561, RENAVAM 289988314 e o outro da Marca KIA VK 

2500 HDSC Ano 2013, Placa OAQ 9645, RENAVAM 550021272. No mérito, 

requer a citação dao Requerido, com a condenação em danos morais e 

materiais, a inversão do ônus da prova, os benefícios da justiça gratuita e 

demais pedidos. Juntou os documentos necessários à propositura da 

ação. Em decisão, de Id nº 7969632, foi rejeitado o pedido de gratuidade 

da justiça, determinando o recolhimento das custas em 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição deste feito. A Requerente 

informou no Id nº 8061701, sua condição de pensionista do INSS e que 

não possui outra fonte de renda, além da deixada pelo seu esposo. 

Relatado o necessário. Decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias 

restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 

311), consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se 

que a pretensão da parte Autora apresenta características de um pedido 

de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

bem como a probabilidade do direito, sendo incontestável a existência de 

prejuízo a Requerente, demonstrado pelos documentos anexados ( 

contrato de locação, certidão de casamento e óbito, cópias do CRLV dos 

veículos). Já o perigo do dano se configura pelo fato de que o requerido 

poderá sumir com os veículos, sendo que um já não possui a autora seu 

paradeiro, sabendo apenas que foi sublocado e encontra-se no município 

de São José dos Quatro Marcos/MT. De fato, todo o cenário, autoriza a 

concluir que a Requerente tem o direito a a restituição dos veículos objetos 

do contrato. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, nos termos do artigo 303, do CPC, para determinar a 

imediata restituição dos veículos informados pela Requerente, objeto do 

contrato de locação. Outrossim, diante da manifestação da Requerente (Id 

n°8061701, bem da juntda do comprovante de pensionista, Id n° 8061720), 

reconsidero a decisão de Id n °7969632, e concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC, 

bem como a inversão do ônus da prova. Cite-se/ intime-se o Requerido, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 06 de agosto de 2018, às 

10h00min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 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: 1001006-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DE MORAES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1001006-12.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

20 de agosto de 2018, às11h00 min, 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 NCPC. 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 NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). 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. Concedo os benefícios 

da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001941-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1001941-52.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

30 de julho de 2018 , às14h30min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028125/6/2018 Página 486 de 503



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. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004209-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEYBSON KENER RIBEIRO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Ao analisar a inicial, verifico que a parte Autora não trouxe aos 

autos os documentos pessoais. Por essa razão, determino a intimação do 

procurador da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

trazendo aos autos documentos acima mencionados (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003706-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERLENE AGUIAR DE SOUZA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

ADRIELI GOMES AMADO (REQUERENTE)

MARGARET REGINA DOS SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

FABRICIO SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

PATRICIA APARECIDA DUARTE POMPEU (REQUERENTE)

DAYANE DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA DIAS DO NASCIMENTO BEZERRA (REQUERENTE)

ANY KAROLINY DA SILVA SALES (REQUERENTE)

ANA KAROLINA DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT0008015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321/NCPC), promova emenda à petição inicial para acostar aos autos, 

os documentos constitutivos da Associação de Moradores e Amigos do 

Residencial Jequitibás, bem como os documentos pessoais de todos os 

autores, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Após, cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431115 Nr: 1574-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUIMEDES DOS SANTOS E SILVA, 

ARQUIMEDES DOS SANTOS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente. Posto isso, julgo extinta a execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios.

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte executada.

 No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261585 Nr: 508-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUELBERTH ESLEY BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, CRISTHIANE GAIVA MATTOS 

- OAB:21.554, ELIMARI CUNHA FONTES - OAB:18.329, FELLIPE BAEZ 

MALHEIROS - OAB:18517, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU 

CARDOSO - OAB:21046/O, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - 

OAB:19863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução de sentença foi 

plenamente liquidado. Por tal razão e com sustentáculo nos artigos 487, I e 

924, inciso II, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinto o presente caderno executório. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 242855 Nr: 4072-95.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FELISMINA FELICIANA DE BAROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução de sentença foi 

plenamente liquidado. Por tal razão e com sustentáculo nos artigos 487, I e 

924, inciso II, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinto o presente caderno executório. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 278708 Nr: 22356-20.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BELIZARIA DA SILVA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução de sentença foi 

plenamente liquidado. Por tal razão e com sustentáculo nos artigos 487, I e 

924, inciso II, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinto o presente caderno executório. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 379586 Nr: 26424-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 7.888

 Vistos,

Verifica-se que o objeto da presente execução de sentença foi 

plenamente liquidado. Por tal razão e com sustentáculo nos artigos 487, I e 

924, inciso II, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinto o presente caderno executório. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 427329 Nr: 25844-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & PONCE LTDA, CARLOS ANTONIO DA 

SILVA, EDINEIA FATIMA PONCE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente. Posto isso, julgo extinta a execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios.

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte executada.

 No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 310897 Nr: 16489-75.2013.811.0002

 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): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente. Posto isso, julgo extinta a execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios.

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte executada.

 No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005634-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DA SILVA (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: 1005634-78.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: MARIA RITA DA 

SILVA 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, 21 de junho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006379-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEDRO SILVA (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: 1006379-58.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: CRISTIANO PEDRO 

SILVA 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, 21 de junho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005241-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIDIO DE OLIVEIRA (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: 1005241-56.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: JOSE LUCIDIO DE 

OLIVEIRA 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, 21 de junho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006783-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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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: 1006783-12.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: ANA ANGELICA DOS 

SANTOS 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, 21 de junho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004874-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA RAMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos, O impetrante alega que a emissão da guia de ITBI está sendo 

impedida por motivo de pendência fiscais existentes no imóvel, porém não 

junta aos autos documentos comprobatórios de que esse seja o motivo do 

impedimento e do alegado parcelamento dos débitos. Assim determino seja 

o impetrante intimado para regularizar o feito, juntando aos autos os 

referidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 303, § 6º, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004827-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). 

III) Considerando a Recomendação Conjunta n. 01/2015, do CNJ, no 

tocante à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, 

a realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 

do CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 25 de julho de 2018, a partir das 13h30min, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 

dias contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes 

técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos 

honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o 

Sr. Perito sobre o teor desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004943-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” proposta por JOSE CARLOS RIBEIRO, qualificado nos autos, em 

face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, pessoa 

jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, na qual se requer, 

liminarmente, seja incorporado à remuneração do autor o percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) referente à perda salarial 

ocorrida quando da conversão da moeda para URV. Sustenta-se que a 

fórmula que converteu os salários dos servidores de Cruzeiro Real para 

URV foi realizada equivocadamente e que diante das sucessivas 

alterações do valor da URV frente à inflação, houve perda salarial para os 

servidores públicos, prejudicando, assim, o requerente, que perdeu a 

correção salarial no equivalente ao percentual de 11,98%. É a síntese do 

necessário. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de 

natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a parte autora não 

se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, os requisitos 

necessários à concessão do pleito, haja vista que os documentos 

carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou fazer presumir a 

ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se evidencia na 

atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos seus 

vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige dilação 

probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência pretendida só 

seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, indefiro o pedido de 

tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. Considerando que 

ambas as partes demonstraram o desinteresse na realização da audiência 

de conciliação, determinado seja citado o ente público municipal para, 

querendo, contestar a ação. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes 

pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 342152 Nr: 9640-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA TAMIKO TOKASHIKI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida à servidora pública estadual deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, a execução deverá ser 

processada pelo rito do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de se comprovar 

inequivocamente a alegada perda salarial por parte da servidora, com 

base nos dados e documentos apresentados nos autos, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, 

NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Cumpora-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320497 Nr: 16898-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANA ISABEL DE SENE BARROS, CARLOS 

SANTANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248964 Nr: 8545-27.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA LUIZA DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 273992 Nr: 16874-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THAIS CAMILA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340007 Nr: 7970-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANETE GONÇALINA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Transfira-se os valores atinentes aos honorários advocatícios 

depositados pelo ente público municipal, tão logo informados os dados 

bancários pelo ilustre advogado. Transferidos os valores, conclusos os 

autos para decisão da impugnação apresentada em face do cumprimento 

de sentença do valor principal.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320667 Nr: 17071-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:MT- 6180

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 17071-75.2013.811.0002, Protocolo 

320667, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 232522 Nr: 12609-17.2009.811.0002

 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: SILBENE FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Moraes da Silva - 

OAB:22685, FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - OAB:13782, Romilsom 

Alexandre da Silva - OAB:22.661/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91 c/c art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

nesta ação, condenando a parte ré a conceder à requerente o benefício 

pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal, a partir do 

pedido administrativo, qual seja: 07/10/2008, bem como abono anual 

previsto no art. 40 da referida lei. Os juros de mora, até vigência da Lei n. 

11.960/2009, incidirão em 0,5% (meio por cento) ao mês, quando, então, 

serão acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta da poupança, a partir da citação.Correção 

monetária deverá ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam 

ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao 

artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices 

oficiais de remuneração básica (TR).Deixo de condenar a parte requerida 
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ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

1.000 salários mínimos, pois se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I 

do CPC).Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, que 

disciplina a inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem sobre 

benefício previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da parte 

beneficiária: SILBENE FERREIRA DA COSTA; 2. Benefício concedido: 

pensão por morte; 3. Data inicial do benefício: 07/10/2008 (pedido 

administrativo); 4. Renda mensal inicial: valor integral; 5. Data do início do 

pagamento: 30 dias do trânsito em julgado.Decorrido o prazo recursal, à 

parte autora para requerer o que de direito.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 309341 Nr: 5343-37.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CLEIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22685-0, romilson alexandre da silva - OAB:22661-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado 

na presente ação condenando o Requerido ao pagamento de férias 

acrescidas do terço constitucional, limitado aos períodos de 2007/2008; 

2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 e 2011/2012, acrescidos do terço 

constitucional, bem como do 13º salário do ano de 2012, já observado que 

a prescrição atinge os contratos celebrados antes dos 05 (cinco) anos 

que precedem o ajuizamento da ação, além do pagamento do FGTS, 

correspondente ao período de 12/3/2008 até 11/6/2012, deduzidos, por 

óbvio, os valores eventualmente pagos na esfera administrativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 308858 Nr: 4845-38.2013.811.0002

 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: MARIETH LEMES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MARIETH LEMES DE 

FIGUEIREDO, para recebimento do crédito exequendo.

O executado apresentou impugnação à execução, fls. 179/198.

Intimada, a parte requerente concordou com os valores apresentados pelo 

executado, bem como requereu o prosseguimento do feito em relação aos 

honorários de sucumbência objeto do pedido de fls. 174/176, não 

impugnado pelo réu.

 Assim, por inexistir óbice de natureza legal, HOMOLOGO para que surta 

seus jurídicos e desejados efeitos, o valor exequendo de R$ 16.390,56 

(dezesseis mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), 

em favor da exequente e ainda, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a 

título de honorários advocatícios em favor do subscritor.

SOLICITE-SE ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em consonância ao art. 

535, § 3º, II, do CPC, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes. Fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do RPV à conta do respectivo crédito que deverá ser 

informado pelo requerente.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 265005 Nr: 3949-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO BUENO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a parte Requerente acerca da Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 430903 Nr: 1421-80.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando os autos verifico a ausência das fichas financeiras que 

comprovem os fatos alegados na inicial.

 Assim, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, intime-se o autor para 

se manifestar, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 319835 Nr: 16206-52.2013.811.0002

 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: JOANA GORETTE DA SILVA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifestem-se as partes acerca do cálculo de fl. 326, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 318426 Nr: 14804-33.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GALDINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALAES - OAB:21.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos, intimando a parte Exequente a se 

manifestar quanto à continuidade do feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 314790 Nr: 11087-13.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA BELARMINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente para 
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manifestar no prazo legal acerca dos documentos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 346151 Nr: 12722-92.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZE 

GRANDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, 

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CUSTÓDIO DE SOUZA - 

OAB:17.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente para 

manifestar no prazo legal acerca dos documentos retro juntados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 384330 Nr: 1604-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITO MANOEL DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603

 Vistos.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de esclarecer as 

divergências apresentadas entre seus cálculos e informações à fl. 25 e 

às fls. 31/33. Bem como, para analisar e atualizar os cálculos, levando em 

consideração a sentença dos autos principais e a data final de 

19/10/2014.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447456 Nr: 10653-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, JODNEI 

RODRIGUÊS 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): JODNEI RODRIGUÊS DA SILVA, 

brasileiro(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: Consta dos autos de Inquérito Policial em epígrafe que 

no dia 26/10/2015, por volta das 02h:50min., na estrada da Guarita, no 

bairro Figueirinha, Próximo ao local conhecido como "Big Chop", nesta 

cidade, os denunciados JODEWILSON FERREIRA DA SILVA e JODNEI 

RODRIGUES DA SILVA, com conciência e evidente vontade de matar, 

desferiram inúmeros golpes, tipos socos, pedradas e pancadas com 

capacete em desfavor de ADILSON PINTO DA SILVA, causa eficiente de 

sua morte conforme laudo de fls. 67/97. Por fim requer a CONDENAÇÃO 

dos acusados como incurso nos artigos 121, § 2º, inciso I, III e IV, c.c art. 

20, § 3º, todos do Código Penal.

Despacho: Vistos. Conforme requerimento ministerial de pp. 166/167, 

depreque-se a citação do acusado Jodnei Rodrigues da Silva. Por fim, 

quanto ao corréu Jodewilson oficie-se à 2ª Vara Criminal desta comarca, 

solicitando o endereço do réu constante na ação penal Id. 531775, já que 

intimado em 19/04/18 (espelho anexo).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, Francielly Maria de 

Campos Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 20 de junho de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 530417 Nr: 4592-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PAULA DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Intimar Doutor Joel Feliciano Moreira OAB/MT 6833, defensor de Andreia 

Paula de Carli, para que tome conhecimento da decisão a seguir transcrita: 

Vistos. Feitas essas considerações, resta claro que não cessaram os 

motivos autorizadores da custódia cautelar (art. 316 do Código de 

Processo Penal), pelo que INDEFIRO o pleito de revogação de pp. 

199/203.Por fim, voltem-me os autos conclusos para designação de AIJ. 

Várzea Grande, 20 de junho de 2018.Juiz OTÁVIO PEIXOTO

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 346969 Nr: 13406-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Lucas da Rocha, Cpf: 03305435127, Rg: 

16895568 Filiação: Adenilson da Rocha e Rosimar Nunes Rondon da 

Rocha, data de nascimento: 14/10/1990, brasileiro(a), natural de 

Poconé-MT, solteiro(a), leiturista da cab, Endereço: Rua Santa Genoveva 

Quadra 10, Bloco A2, Apto. 202, Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA EM CURSO NAS SANÇÕES 

PREVISTAS NO ARTIGO, 14 DA LEI Nº10.826 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2003.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 14, 

da Lei nº 10.826/03, o réu LUCAS DA ROCHA, brasileiro, filho de Rosimar 

Nunes Rondon da Rocha e Adenilson da Rocha, nascido aos 14/10/1990, 

natural de Várzea Grande/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social do Réu nada há nos autos capaz 

de influenciar na aplicação da pena.

 A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 
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02 (dois) anos e de reclusão (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

devendo ser cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 

10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

A fiança prestada nestes autos deverá ser utilizada para os fins a que se 

refere o art. 336 do CPP.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF e expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de abril de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 514807 Nr: 21494-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON ANDRE DO ESPIRITO SANTO, 

WENDER SILVA CAMPOS MADUREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932, CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - OAB:23974/O

 DR. CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - OAB/MT 23974 e DRA. 

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - OAB/MT 20932/O, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 26 de Junho de 2018, às 

15:15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 269738 Nr: 9318-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA FARIAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSANE FATIMA DE CARVALHO 

GUARIENTE - OAB:4148-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NEIDE MORAES 

COSTA - OAB:OAB/MT 15643-0, NEILA COSTA DOS SANTOS 

BIANCHINI - OAB:21.559/O

 DRª NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI OAB/MT 21559/0 E DRª 

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB/MT 15.643 - para apresentar as 

alegações finais

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 537734 Nr: 8726-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN VENICIO LEMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11548

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o 

acusado JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA nas sanções do art. 180, 

“caput”, do Código Penal e art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, em concurso 

material, à pena de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial 

ABERTO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.Considerando 

que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e 

que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se 

trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 

59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, 

consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 02 (DOIS) 

SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES, cujo valor deverá ser destinado a 

entidades assistenciais, a critério do Juízo das Execuções, conforme 

prevê o art. 45, §1º, do Código Penal, e LIMITAÇÃO DE FIM DE 

SEMANA.CONDENO o acusado, que foi assistido por advogada particular, 

ao pagamento das custas processuais.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA, colocando o acusado imediatamente em liberdade, se por outro 

motivo ele não tiver que permanecer preso.Com o trânsito em julgado, 

PROCEDA-SE a detração penal e FORME-SE o executivo penal, que 

deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

ainda, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).REQUISITE-SE, por fim, o auto de prisão 

em flagrante código nº 522977, que foi distribuído equivocadamente à 3ª 

Criminal de Cuiabá para serem apensados nestes autos, notadamente 

porque retrata os mesmos fatos delituosos objeto desta sentença. 

INTIMEM-SE pessoalmente o condenado e o Ministério Público e, via DJE, a 

Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 386402 Nr: 2881-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESAR DIAS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O

 Considerando o teor do ofício incluso no feito (fl. 314), DETERMINO que a 

vítima seja INTIMADA para comparecer à secretaria deste Juízo e 

proceder com a assinatura conforme requerido pela perícia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 485375 Nr: 5271-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PONADT, WILLIAN DA SILVA 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, WILLIAN ESPINDULA - OAB:8616

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR WILLIAN ESPINDULA OAB/ES SOB N° 

8616 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A MANIFESTAÇÃO DA 

DEFESA, COM FUNDAMENTO NO §4, DO ART. 89, DA LEI 9099/95, NOS 

AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 477530 Nr: 1990-42.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS GUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGÊNIO DE LIMA 

JÚNIOR - OAB:11.785 MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT

 Cuida-se de queixa-crime oferecida por JAYME VERISSIMO DE CAMPOS 

em desfavor de RICARDO SANTOS GUIM, sob a alegação de que este 

publicou um texto no principal site de jornalismo de Várzea Grande 

(www.vgnoticias.com.br) no dia 22/07/2016 e o teria caluniado, injuriado e 

difamado, incorrendo nas condutas tipificadas nos arts. 138, 139, 140 e 

141, incisos III e IV, todos do Código Penal, com o objetivo de ofender a 

sua honra subjetiva e objetiva (fl. 02/15).Em resposta, o querelado suscita, 
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em sede preliminar, inépcia da queixa crime e, no mérito, que a sua 

conduta não se amolda a nenhuma das figuras criminosas 

imputadas.Argúi, por fim, à exceção da verdade, sob a alegação de que 

apenas replicou e informou a existência de um site na internet chamado 

MUCO – Museu da Corrupção (fl. 79/88).Instada a se manifestar, a douta 

representante do Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento do 

feito (fl. 202/203).O querelante, contestando a exceção de verdade, 

sustenta que, ao replicar as informações do site MUCO – Museu da 

Corrupção sem levar em consideração a credibilidade do seu conteúdo, o 

querelado deve ser responsabilizado criminalmente, conforme pleiteado na 

inicial.A queixa, ao contrário do sustentado pelo querelado (fl. 79/88), 

preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, 

expondo os fatos de maneira clara e inteligível e, desta maneira, não pode 

ser considerada inepta.Os demais argumentos apresentados se 

confundem com o próprio mérito e, desta forma, somente poderão ser 

avaliados após a instrução criminal.Verifico, por fim, que a Defesa do 

querelado arrolou como testemunhas três Juízes Federais, um Procurador 

da União, uma Advogada da União e um Promotor de Justiça.Assim, diante 

da dificuldade de se agendar data para oitiva das referidas autoridades, 

DETERMINO que a Defesa do querelado seja intimada para que, no prazo 

de cinco dias, especifique os motivos pelos quais pretende ouvir as 

citadas testemunhas, devendo explicitar qual a relação delas com os fatos 

noticiados nos autos.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Marco Aurélio Mestre Medeiros OAB/MT 15.401, na qualidade 

de advogado do querelante João Lima Soler Filho, nos autos código 

210537, para tomar ciência da r. sentença, no prazo legal.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004122-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GALVAO DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITO DE DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

Após, preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor 

da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código 

de Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003900-92.2017.8.11.0002

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:

ISMAEL CAMPOS BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003900-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ISMAEL CAMPOS BARBOSA 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. É cediço que, 

de acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores 

quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o 

devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores 

apresentados na inicial pelo autor como devidos. 3. No caso dos autos, 

verifico que o autor indicou como valor pendente apenas as parcelas 

vencidas, deixando de consignar as vincendas. 4. Dessa forma, 

considerado que o pagamento do devedor deverá incidir sobre o valor da 

integralidade da dívida, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, retifique o valor atribuído à causa, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Deverá o autor, 

ainda, recolher as custas remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 6. 

Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001791-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO CARLOS KINDT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001791-42.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. 

REQUERIDO: CAETANO CARLOS KINDT Vistos. 1. Considerando a 

constituição de novo patrono pelo autor, concedo o prazo de 10 dias para 

que indique a localização do veículo, a fim de que o senhor Oficial de 

Justiça proceda a sua devolução ao representante do requerido, ou, no 

caso de venda, que o autor deposite o valor da venda ou valor do veículo 

pela tabela FIPE, devidamente atualizada, conforme determinado em 

sentença. 2. Decorrido o prazo sem o atendimento da determinação supra, 

conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença com 

aplicação de multa. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007450-95.2017.8.11.0002

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:

LUIS FLAVIO PEREIRA CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007450-95.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUIS FLAVIO PEREIRA CERQUEIRA 

Vistos. 1. Cumpra-se integralmente a decisão retro. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001116-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CARMIM SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001116-79.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: PAULO HENRIQUE CARMIM SILVA 

Vistos. 1. Cumpra-se integralmente a decisão retro. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000040-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JOSE DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000040-20.2016.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DANIEL 

JOSE DA GUIA Vistos. 1. Cumpra-se integralmente a decisão retro. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006666-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EVANGELISTA ARAUJO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006666-21.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: JOAO EVANGELISTA ARAUJO SOARES Vistos. 1. 

Cumpra-se integralmente a decisão retro. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000467-17.2016.8.11.0002

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:

CONFIANÇA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (EXECUTADO)

ANDREIA CRISTINA SANTOS SILVA MOURA (EXECUTADO)

CLEBER JUNIOR SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000467-17.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CONFIANÇA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, CLEBER 

JUNIOR SOARES DE MOURA, ANDREIA CRISTINA SANTOS SILVA MOURA 

Vistos. 1. Cumpra-se integralmente a decisão retro. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003604-07.2016.8.11.0002

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:

ELIZABETH CORREA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003604-07.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ELIZABETH CORREA DE PAULA Vistos. 1. Cumpra-se 

integralmente a decisão retro. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002274-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002274-72.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO Vistos. 1. Cumpra-se 

integralmente a decisão retro. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002307-62.2016.8.11.0002

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:

AMAURY RODRIGUES 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 

1002307-62.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: AMAURY RODRIGUES DA SILVA 

Vistos. 1. Cumpra-se integralmente a decisão retro. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000363-54.2018.8.11.0002

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:

GIORDAN DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000363-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GIORDAN DE ALMEIDA Vistos. 1. 

Cumpra-se integralmente a decisão retro. 2. Às providências. (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305686 Nr: 1398-42.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R WEBER ME, ALVIR ROBERTO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405164 Nr: 14012-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI REAL MERCADO LTDA ME, ELIAS ABRÃO 

NASSARDEN JÚNIOR, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, CLARICE PEREIRA 

LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague novamente 

três diligências do Oficial de Justiça nos bairros Duque de Caxias em 

Cuiabá e em guias separadas depositar também nos bairros Mapim e 

Jardim Novo Niterói em Várzea Grande, tendo em vista que só houve 

depósito em um único bairro. Os depositos deverão serem efetuados na 

conta eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, 

linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424736 Nr: 24470-87.2015.811.0002

 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): NAZARIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZÁRIO CHAPARRO, ANTONIO DE SOUZA AMORIM, ANANIAS EPIFÂNIO 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para providencie a averbação da penhora levada 

a efeito nos autos, junto ao registro imobiliário competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou termo, independentemente de mandado 

judicial, nos termos do art. 844 do CPC. Proceda também, o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça nos bairros Jardim Tarumã e Centro Sul em 

Várzea Grande, e, Pedregal em Cuiabá, na conta eletrônica do Tribunal de 

Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, 

diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297085 Nr: 17490-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE AGUIAR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa de fls. 78. Nada mais. ______Paulo Pedro Franciscodos 

Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 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: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 Com devida habilitação do Advogado da parte Embargada, procedo a 

seguinte intimação, conforme a decisão de fls. 22: "Vistos (...)2. Ouça o 

exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC) (...)"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002731-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ADRIANO UMBELINO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002731-07.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MARCELO ADRIANO UMBELINO COSTA Vistos. 1. Tendo em 

vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem 

como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta. 2. 

Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade. 3. 

Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002024-39.2016.8.11.0002

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:

PAULO UBIRATAN CURVO DE LIMA (EXECUTADO)

OFICINA ZERO KM LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002024-39.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: OFICINA ZERO KM LTDA - ME, PAULO UBIRATAN CURVO 

DE LIMA Vistos. 1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, 
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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. 2. 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. 3. 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. 4. Contudo, 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. 5. 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. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002400-25.2016.8.11.0002

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:

PANG MARTIM TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002400-25.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: PANG MARTIM TERRAPLANAGEM LTDA - ME Vistos. 1. 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. 2. 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. 3. 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. 4. Contudo, 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. 5. 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. 6. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002028-42.2017.8.11.0002

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:

J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002028-42.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME, JEAN RICARDO 

CAMPOS DA SILVA 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/arrestados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o pedido de 

indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o limite do débito 

indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, do mesmo 

códex, conforme extrato da operação que ora se junta. 2. A par das 

informações prestadas pela instituição financeira, verificou-se a 

existência de valores nos ativos financeiros do devedor, conforme extrato 

em anexo. 3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o 

exequente, por seu patrono, para que promova a citação do executado no 

prazo de 05 (cinco) dias, informando o endereço para a realização do ato. 

4. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do executado, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) 

dias subsequentes, 2 (duas) vezes em dias distintos, e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, ART. 830, § 1º). 5. Advirta o 

executado de que, aperfeiçoada a citação terá o prazo de 03 (três) dias 

para que pague o débito (CPC, art. 829) e, independentemente da 

constrição realizada, poderá se opor à execução por meio de embargos 

(CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915 e 

seus parágrafos, do mesmo código. 6. Realizada a citação e decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito, intime-se o executado, por seu patrono, 

ou pessoalmente, caso não o tenha, acerca da indisponibilidade realizada 

em seus ativos financeiros, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC. 7. 

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. 

8. 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. 9. 

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). 10. Caso se 

verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os autos 

conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, § 6º). 

11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada. 12. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001183-10.2017.8.11.0002

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:

ANDERSON WAGNER SOARES DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001183-10.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANDERSON WAGNER SOARES DA CONCEICAO Vistos. 1. 

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. 2. 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. 3. 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. 4. 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, 
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procedo ao cancelamento da indisponibilidade. 5. 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. 6. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005667-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005667-05.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 Vistos. 

1. 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. 2. 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. 3. 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. 4. Contudo, 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. 5. 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. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002275-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA TRAJANO DALFFE DE ARAUJO (EXECUTADO)

ARCOMPECAS CUIABA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE 

PECAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002275-57.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ARCOMPECAS CUIABA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E 

COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP, DELMA TRAJANO DALFFE DE 

ARAUJO, ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO 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/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, 

defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, 

até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do 

art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se 

junta. 2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo. 3. Assim, uma vez efetivada a 

indisponibilidade, intime-se o exequente, por seu patrono, para que 

promova a citação do executado no prazo de 05 (cinco) dias, informando 

o endereço para a realização do ato. 4. Uma vez informado o endereço, 

expeça-se o necessário para a citação do executado, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) dias subsequentes, 2 (duas) 

vezes em dias distintos, e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, 

ART. 830, § 1º). 5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação 

terá o prazo de 03 (três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, 

independentemente da constrição realizada, poderá se opor à execução 

por meio de embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 915 e seus parágrafos, do mesmo código. 6. Realizada a 

citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, intime-se o 

executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, acerca 

da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, para que, 

querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos previstos 

no art. 854, § 3º, I e II do CPC. 7. 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. 8. 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. 9. 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). 10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por 

outro meio, façam-se os autos conclusos para o cancelamento da 

indisponibilidade (CPC, art. 854, § 6º). 11. Em caso de inércia do credor 

quanto ao item 3 desta decisão, intimem-se pessoalmente o exequente a 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, e 

consequente cancelamento da indisponibilidade ora realizada. 12. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005601-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOS GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

MAURILIO FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005601-88.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MANOS GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME, 

MAURILIO FERREIRA DA COSTA Vistos. 1. Intime-se o autor para que no 

prazo de 5 dias se manifeste acerca da certidão negativa do senhor 

Oficial de Justiça que aportou ao feito em ID. 13195557. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-79.2018.8.11.0002

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:

FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000523-79.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Em cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça no Agravo de Instrumento nº 1006362-91.2018.8.11.0000, 

determino para que o autor proceda no prazo improrrogável de 5 dias 

devolução do bem ao requerido, nos termos da decisão que aportou ao 

feito em ID. 13732571. 2. No mais, considerando a suspensão da liminar 

deferida, aguarde-se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, 

oportunidade que se remeterá o processo concluso. 3. Por derradeiro, 

presto nesta data as informações necessárias digitadas em uma lauda. 4. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003863-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003863-31.2018.8.11.0002; REQUERENTE: KAMILA RODRIGUES BRAGA 

REQUERIDO: SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ, BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 

3. Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. Pois bem, da análise dos documentos aportados 

aos autos, vejo que inexistem elementos concretos de que a autora se 

encontra na condição a que se refere o artigo 4º, da Lei nº 1.060, de 05 

de fevereiro de 1950. Ainda que tenha trazido os comprovantes de 

inscrição no órgão de proteção ao crédito e de despesas vejo que tais 

documentos, por si só, não são provas cabais da precária situação 

financeira. 6. Assim, considerando que os documentos colacionados aos 

autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino que seja intimada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 

do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000850-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000850-92.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: IVAN PEREIRA SILVA 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. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003176-88.2017.8.11.0002

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:

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

F DELBEM ALMEIDA E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003176-88.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: F DELBEM ALMEIDA E CIA LTDA - EPP, FRANKLIN DELBEM 

ALMEIDA, THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA Vistos. 1. 

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. 2. 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. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002192-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002192-41.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: IVAN PEREIRA SILVA 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. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003596-30.2016.8.11.0002

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:

RVE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBSON ROCHA ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

EDISON PEREIRA (EXECUTADO)

VALCIR ZEMKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003596-30.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: RVE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, ROBSON ROCHA 

ALVES RODRIGUES, EDISON PEREIRA, VALCIR ZEMKE 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/arrestados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, 

defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, 

até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do 

art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se 

junta. 2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo. 3. Assim, uma vez efetivada a 

indisponibilidade, intime-se o exequente, por seu patrono, para que 

promova a citação do executado no prazo de 05 (cinco) dias, informando 

o endereço para a realização do ato. 4. Uma vez informado o endereço, 

expeça-se o necessário para a citação do executado, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça diligenciar nos 10 (dez) dias subsequentes, 2 (duas) 

vezes em dias distintos, e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, 

ART. 830, § 1º). 5. Advirta o executado de que, aperfeiçoada a citação 

terá o prazo de 03 (três) dias para que pague o débito (CPC, art. 829) e, 

independentemente da constrição realizada, poderá se opor à execução 

por meio de embargos (CPC, art. 914), no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 915 e seus parágrafos, do mesmo código. 6. Realizada a 

citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, intime-se o 

executado, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, acerca 

da indisponibilidade realizada em seus ativos financeiros, para que, 

querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos previstos 

no art. 854, § 3º, I e II do CPC. 7. 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. 8. 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. 9. 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). 10. Caso se verifique o pagamento da dívida, por 

outro meio, façam-se os autos conclusos para o cancelamento da 

indisponibilidade (CPC, art. 854, § 6º). 11. Em caso de inércia do credor 

quanto ao item 3 desta decisão, intimem-se pessoalmente o exequente a 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, e 

consequente cancelamento da indisponibilidade ora realizada. 12. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002685-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. B. DINIZ - ME (RÉU)

KAMILA RODRIGUES BRAGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002685-81.2017.8.11.0002; AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: S. R. 

B. DINIZ - ME, KAMILA RODRIGUES BRAGA Vistos. 1. Considerando a 

interposição de Embargos Monitórios por parte da requerida KAMILA 

RODRIGUES BRAGA, dou-lhe por citada, nos termos do artigo 239, § 1 do 

Código de Processo Civil. 2. Intime-se o autor ora embargado para que no 

prazo de 15 dias responda aos Embargos Monitórios que aportaram ao 

feito em ID. 7972110. (art. 702, § 5º, do CPC) 3. No mais, expeça-se o 

mandado de citação do requerido ainda não citado. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003492-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE JACKELINE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003492-67.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: CRISTIANE JACKELINE DA SILVA 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 
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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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006992-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RONDON DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006992-78.2017.8.11.0002; AUTOR: JEFFERSON RONDON DE SOUZA 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Considerando que houve a devolução da 

carta de citação expedida em favor da parte requerida, concedo ao autor 

o prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida. 2. 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 Código 

de Processo Civil. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003832-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISALTINA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003832-11.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: ISALTINA MARIA DA SILVA 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005808-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE REGINA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005808-87.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADRIANE REGINA DA CONCEICAO 

Vistos. 1. Considerando a informação prestada pelas senhoras Oficialas 

de Justiça em ID. 13792201, manifeste-se o autor no prazo de 5 dias 

pugnando pelo que entender necessário. 2. Após, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002177-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR WIECZOREK (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002177-04.2018.8.11.0002; AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

RÉU: SAMIR WIECZOREK Vistos. 1. Considerando que até a presente data 

não houve a devolução do mandado de citação expedido em favor da 

parte requerida, determino que à Senhora Gestora solicite ao Oficial de 

Justiça à devolução do mandado. 2. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias, 

para o advogado da parte requerente juntar substabelecimento. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001826-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001826-65.2017.8.11.0002; AUTOR: LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA 

RÉU: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Vistos. 1. Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o pedido de 

indisponibilidade nos ativos financeiros do(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. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003073-47.2018.8.11.0002

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:

ANGELO MARTINS PEREIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003073-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ANGELO MARTINS PEREIRA NETO 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva 

como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas 

e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009084-29.2017.8.11.0002

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:

MAYRON SHIMOKAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009084-29.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MAYRON SHIMOKAWA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S.A, em desfavor de 

MAYRON SHIMOKAWA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição retro, 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. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. 

P. I. C. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001172-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOMAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001172-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: JOMAR DE SOUZA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

promovida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT, em desfavor de JOMAR DE SOUZA, partes devidamente qualificadas 

nos autos, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os 

autos, verifico que o autor não juntou o AR- Aviso de Recebimento da 

notificação encaminhada ao endereço da parte requerida. 3. Dessa forma, 

fora oportunizado ao autor que sanasse a irregularidade apontada, 

ocasião em que, trouxe ao feito o AR- Aviso de Recebimento devolvido 

por motivo “NÃO PROCURADO” (ID 12780456). 4. Na sequência, em 

emenda à inicial, o autor anexou o comprovante de notificação do 

requerido por meio de instrumento de protesto (ID 12780478), contudo, 

realizado após a propositura da ação. 5. 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. 6. 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)”. 7. 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. 8. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 9. Custas 

pagas na distribuição. 10. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 11. P. I. C. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 
 

I PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – 
MATO GROSSO 
                           
EDITAL N.º 10/2018/RH-VG 
 
O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, Dr. JONES GATTASS DIAS, no 
uso de suas atribuições legais, torna público, o RESULTADO DEFINITIVO do I Processo Seletivo 
para Recrutamento de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania da Comarca de Várzea Grande – 
Mato Grosso, referente a 1ª Etapa - Prova Objetiva e Discursiva realizada no dia 26 de maio de 2018 
e da 2ª Etapa - Entrevista realizada no dia 19.6.2018, em conformidade com item 4 do Edital N.º  
06/2018/JC/PRES, publicado em 31.1.2018, no DJE n.º 10189/2018. 

 
1 – CANDIDATOS APTOS 

 
 
CLASSIF. 

 
CANDIDATO 

PROVA 
OBJETIVA 

PROVA 
SUBJETIVA 

MÉDIA RESULTADO 

1 JOCINEIA DOMINGAS DA CRUZ 
OLIVEIRA 

40 60 100 APTO 

2 HENISA DARLA ALMEIDA 
MENDES 

40 55 95 APTO 

3 NATALIA FREIRE TRINDADE 40 45 85 APTO 
4 VALDOMIRA DE ALMEIDA 

SANTOS  
40 40 80 APTO 

5 MISLENE COSTA DE AMORIM  40 40 80 APTO 
6 LUCÉLIA LIMA DE ARRUDA 

MATEUS  
40 40 80 APTO 

7 KELLY MENDES DA SILVA  40 40 80 APTO 
8 MARCIELLE DA SILVA MORAES  40 40 80 APTO 
9 CLÁUDIO COUTINHO DA SILVA  40 35 75 APTO 
10 MARILUCE DE ALMEIDA 

SIQUEIRA  
40 35 75 APTO 

11 CLAUDINÉIA APARECIDA DE 
LIMA  

40 30 70 APTO 

12 WHERIK FIGUEIREDO SILVA  40 30 70 APTO 
 
 
2 – CANDIDATOS ELIMINADOS 

 
 

Várzea Grande, 20 de junho de 2018. 
 
 

 
JONES GATTASS DIAS 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

CANDIDATO RESULTADO 
DIONIZIA MARIA SOARES DA CRUZ Eliminado 
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