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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0715542-07.2018.8.11.0001 – Favor mencionar esse número

 ADVOGADO (A):

DRA. NICOLE MARQUES MARIANI (OAB/MT 14.734/B)

 Vistos, etc.

Trata-se de um expediente protocolado pela causídica Dra. NICOLE 

MARQUES MARIANI no qual requer a expedição de certidões de 

distribuição de feitos distribuídos via Processo Judicial Eletrônico (PJE).

 Considerando a impossibilidade da Central de Distribuição do presente 

Foro em confeccionar tais documentos, o expediente foi encaminhado ao 

Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso para conhecimento e providências. Ressaltamos 

as dificuldades da instituição em face dessa carência do PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), sendo o presente caso corriqueiro no cotidiano 

forense da Comarca da Capital.

Esclarecemos que as buscas de processos distribuídos pelo PJE devem 

ser feitas diretamente nas Secretarias dos Juízos.

 Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0715781-11.2018.8.11.0001 – Favor mencionar esse número

 ADVOGADO (A):

DRA. IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA (OAB/MT 3.979)

 Vistos, etc.

Trata-se de um expediente protocolado pela causídica Dra. IEDA 

APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA no qual requer informações 

sobre uma ação de conversão de separação judicial em Divórcio.

Em consulta ao sistema Apolo não há registros que estejam de acordo 

com as informações prestadas, sendo estas insuficientes para satisfazer 

a pretensão da parte.

Esclarecemos que as buscas de processos devem ser feitas diretamente 

nos setores. Dessa forma, intime-se a advogada para comprovar as 

buscas já realizadas dos Departamentos conforme narrado na peça e 

instruir o feito com maiores informações sobre os autos em questão.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0715200-93.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

NILTON CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO (S):

DR. LUIZ JOSÉ FERREIRA (OAB/MT 8.212)

Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por NILTON CARLOS DE OLIVEIRA para 

desarquivamento do Processo n. 6557-92.2003.811.0041 (CÓDIGO 

117569), estando o expediente instruído com a devida procuração e 

comprovante de pagamento da taxa de desarquivamento.

Conforme narrado pela parte, verifico que já fora deferido a prerrogativa 

anteriormente no CIA 0711689-24.2017.8.11.0001.

Dessa forma, DEFIRO novamente o desarquivamento pleiteado para fins 

de vista e cópias dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias, exclusivamente 

em relação a este pedido.

 Encaminhem-se o presente ao Setor de Arquivo do presente Foro para 

providências pertinentes.

Proceda-se com o necessário e após arquive-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0707223-84.2017.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

ADVOGADO (S):

DR. ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB/MT 19.077-A)

Vistos, etc.

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

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, por meio 

de seu representante legal, a fim de solicitar a devolução do valor 

recolhido indevidamente na importância total de R$ 919,12 (novecentos e 

dezenove reais e doze centavos).

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

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 Desse modo, considerando que ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S é o beneficiário, verifica-se a ausência 

dos (as) seguintes documentos/informações no pedido:

Decisão judicial que cancelou a inicial a ser distribuída no PJE sob o 

protocolo de nº 1180862;

Contrato Social do Escritório de Advocacia beneficiário;

Nome de todos os sócios inclusos no QSA da Receita Federal;

CPF de todos os sócios;

Data de nascimento de todos os sócios;

Certidão do Distribuidor – Guia não utilizada para Distribuição ou Certidão 

não emitida pelo distribuidor.

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

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

Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

CIA N°:

0716421-14.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS

 ADVOGADO(A):

 NEWMAN PEREIRA LOPES – OAB/MT 7.293

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas Judiciaria proposto por LOPES 

COMERCIO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS em benefício de NEWMAN 

PEREIRA LOPES, referente à Guia de nº 50506 recolhidas indevidamente.

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

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

seguintes documentos no pedido:

 Certidão do Gestor atestando a não utilização da Guia.

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

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

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro
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Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 326/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0058245-94.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) MICHELI FERNANDA ZENI 

SANTOS, matrícula nº. 15007, nomeado (a) pela Portaria n.º 

150/2018-GRHFC, de 03/04/2018, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz - 4ª Vara Esp. de Família e 

Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da 

publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS, 

matrícula nº. 15007, portador(a) do RG nº. 11655275 SSP/MT e CPF nº. 

002.798.271-80, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz - 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá - Dr. Gilperes Fernandes da Silva, com efeitos a partir 

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

assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 26 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 878972 Nr: 16124-64.2014.811.0041

 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: CD-MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:OAB/MT 6.605, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, 

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:14887-E, OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - OAB:17.277, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Tendo em vista o não cadastramente dos atuais advogados da Massa 

Falida, os quais já encontram-se devidamente cadastrados, envio para 

republicação, a intimação para que a falida se manifeste nos autos no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1168475 Nr: 39513-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENIL GARCIA DA CONCEIÇÃO, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ÂNGULO 

ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128.341

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1303140 Nr: 9238-10.2018.811.0041

 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: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSCAPITAL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA NATALI GUARNIERI - 

OAB:21755/O

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

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

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

presentes autos no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1159918 Nr: 35894-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:9229/MT, Camilla Cataneo Sagin - OAB:23.318/O, GUSTAVO 

EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Recuperação Judicial de ACPI Assessoria Consultoria 

Planejamento e Informática Ltda. e outras. (...) É o relatório. Decido. 

Pretende a recuperanda participar dos procedimentos licitatórios n. 

001/2018 e n. 006/2018, para a formalização de novos contratos com a 

dispensa da apresentação de certidões negativas (fiscais, trabalhistas e 

de recuperação judicial). (...) Portanto, não existe qualquer amparo legal 

para o acolhimento do pedido almejado pela recuperanda, que, de resto, 

não trouxe aos autos quaisquer elementos concretos que sustentassem 

entendimento diverso do ora exteriorizado a ponto de relativizar a 

aplicação da isonomia entre os licitantes. Ainda, cabe anotar que o 

precedente advindo do REsp n. 1.173.735/RN comumente utilizado para 

fundamentar pedidos como o que ora se analisa, refere-se a caso em que 

estavam sendo exigidas as certidões negativas para o recebimento de 

serviços já prestados pela recuperanda e não para nova contratação, 

como se pretende no presente caso, motivo pelo qual não se enquadra 

neste caso concreto. Dessa maneira, indefiro o pedido de dispensa de 

certidões negativas para a participação de licitação, formulado pela 

recuperanda às fls. 2125/2138. Após, imediatamente conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 957573 Nr: 3837-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYENNE JÉSSICA DE ARRUDA MENEZES

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

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

OAB:13026/MT

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

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, apesar de intimadas da decisão/despacho 

de fls. 110/110 verso, durante a audiência de instrução realizada no dia 

15/09/2017, apenas a parte Autora apresentou novos documentos às fls. 

118/126, deixando a parte Requerida transcorrer 'in albis' o prazo fixado 

na data de 29/09/2017. Às fls. 127/133 verso, foram apresentadas as 

Razões Finais pela Requerida, sem, contudo, a fazer a parte Autora. Posto 

isso, impulsiono os presentes autos para intimação da parte Autora, na 

pessoa do seu Advogado, para apresentar as Razões Finais no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 949562 Nr: 60046-58.2014.811.0041

 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: ROSÂNGELA MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEMES, ELPIDIO DE TAL, CARLOS EMILIO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, ELAINE 

LEITE DE MOURA - OAB:16.991/MT, GRACIELA TOBIAS DAMASCENO 

E SILVA - OAB:17.022, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 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, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 419413 Nr: 5772-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER, ILÓIDE AUGUSTA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CAETANO DE BRITO 

- OAB:9880/MT, SILVIO THIAGO MOREIRA - OAB:109003/SP

 CERTIFICO de que, tendo em vista as correspondências negativas, 

conforme A.R. de fls. 442/443, cujo ato imcompleto foi a INTIMAÇÃO do 

Diretor do SPC e Diretor do SERASA, a fim de inclua em seu banco de 

dados pendências dos EXECUTADOS, INTIMO A PARTE AUTORA PARA 

SE MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada 

a pendencia, poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). 

Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 968292 Nr: 8414-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DA LUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINEO ERACLIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - OAB:9531 MT, 

BENEDITO MIGUEL CALIX FILHO - OAB:9192/MT, DULCELY SILVA 

FRANCO - OAB:14.314, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, 

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494/MT, JULIANA 

MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, 

NPJ-UFMT - OAB:6274, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B/UNUJURIS, VERA LÚCIA MARQUES 

LEITE - OAB:11.144, WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - OAB:11711/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO dos terceiros incertos e desconhecidos, nos termos 

do artigo 265, I do CPC.

Resumo da Inicial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO FACULDADE DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA JOANA 

DA LUZ PEREIRA, brasileira, viúva, funcionária pública, portadora da 

Cédula de Identidade RG n° 0902124-8 SSP/MT e do CPF/MF n° 

077.916.071-15, residente e domiciliada à Avenida Brasil, n° 504, Ribeirão 

da Ponte, Cuiabá-MT; por sua advogada (Doe. 01), integrante do NÚCLEO 

DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (NPJ/UFMT), com sede no endereço constante do rodapé, 

onde recebe as intimações, vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil e na forma 

dos artigos 941 a 045 do Código de Processo Civil, ajuizar a presente 

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA (Art. 1.238, parágrafo único do 

Código Civil) em face de ERINEO ERACLIDES DOS SANTOS, brasileiro, 

viúvo, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG n° 0281683-0 

SSP/MT e do CPF/MF n° 229.535.071-91, residente e domiciliado na Rua 

Bolívia, n° 310, Quadra 19 - Lote 06, Bairro Ribeirão da Ponte, nesta 

Capital, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 1. DA JUSTIÇA 

GRATUITA A requerente é pessoa pobre e não possui condições de arcar 

com as custas e despesas processuais, sem que haja prejuízo de seu 

sustento e de sua família (Doe. 02), razão pela qual postula pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, à luz da Lei 1.060/50. 2. 

DOS FATOS Joana da Luz Pereira, viúva, hoje com 61 anos, em 1974 

adquiriu a propriedade do imóvel em que reside até o presente momento, 

local este onde criou seus dois filhos com muita dedicação e sacrifício, 

mantendo sempre boa convivência com a vizinhança e, principalmente, 

sempre honrando com seus compromissos e negócios jurídicos, tendo 

suas regras de conduta fundamento na honestidade, na retidão e 

lealdade. Em 28 de dezembro de 1989, portanto, há aproximadamente 25 

(vinte e cinco) anos, com o propósito de constituir uma lanchonete, 

procurou o Senhor Erineo Eraclides dos Santos para a realização de um 

contrato de compra e venda envolvendo uma pequena parte do seu 

terreno, equivalente a 10,07 m2 (aproximadamente dez metros 

quadrados). Porém, o que houvera de fato e de direito foi uma permuta 

(Doe. 03) - negócio jurídico em que as partes se obrigavam a entregar 

reciprocamente coisas, que não fossem dinheiro. Segue a correta 

descrição do imóvel urbano, nos termos do memorial descritivo e da planta 

em anexo (Doe. 04): Lote "06-B" desdobrado, situado na Avenida Brasil, 

esquina com a Rua Bolívia, loteamento denominado Caxias, Bairro Ribeirão 

da Ponte, município de Cuiabá-MT, desdobrado do Lote 06 da Quadra 19, 

matriculado sob o n° 33.736, livro n° 2-EC do Segundo Serviço Notarial e 

Registrai da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, 

polígono de forma triangular, cuja área total corresponde 10,07 m2, nos 

seguintes termos: partindo do marco M01, que está localizado no vértice 

dos lados que fazem divisas com o Lote 05 e no alinhamento da Rua 

Bolívia. Dele seguiu-se uma linha reta de 6,99 metros, com azimute plano 

de 18°07'26" até atingir o marco M02. O M02 , está localizado no vértice 

dos lados que fazem divisas com a Rua Bolívia no alinhamento do Lote 

"06-A" remanescente. Dele seguiu-se uma linha reta de 3,26 metros, com 

azimute plano de 135°55'32" até o M03. O M03, está localizado no vértice 

dos planos que fazem divisas com o Lote "06-A" remanescente no 

alinhamento do Lote 05. Dele seguiu-se uma linha reta de 6,18 metros, com 

azimute plano de 225°55'32" até atingir o M01 que é o marco inicial deste 

caminhamento. O valor venal do imóvel é de R$ 21.241,23 (vinte e um mil, 

duzentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), consoante os 

carnes de IPTU 2015 relativos às edificações. Este negócio envolveu 250 

(duzentas e cinqüenta) unidades de telhas plans por parte da Requerente 

e a área supracitada do terreno, que por ignorância de ambas as partes à 

época aventou-se equivalente à 5 m2 (cinco metros quadrados), tendo 

sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, como obrigação 
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alvo da traditio por parte do Requerido. A proximidade de tal modalidade 

contratual com o contrato de compra e venda é evidente, pois, afinal de 

contas, o que é uma troca senão uma compra que se paga com bem, que 

não pecúnia. Quanto a diferença entre os valores de mensuração no 

momento da permuta e após a avaliação técnica apropriada não há 

máculas à lisura e a boa-fé ínsitas ao negócio jurídico, visto ter sido a 

modalidade da transação imobiliária concebida ad corpus e não ad 

mensuram (Código Civil, art. 500 § 3o). O Requerido se comprometeu em 

concluir a permuta formalmente e, por não ser alfabetizado, assinou o 

contrato mencionado alhures apenas com a digital, conforme documento 

anexo aos autos (Doe. 03). Na ocasião do negócio e com base no 

comportamento das partes, em especial pela assinatura do contrato de 

permuta, não restam dúvidas que houvera consentimento com plena 

autonomia privada no ato de celebração. A posse mansa e pacífica, 

contínua, sem oposição, com animus domini e com o objetivo de atribuir-lhe 

caráter produtivo, foi iniciada e exercida por Joana da Luz Pereira no 

período entre 28/12/1989 e 10/09/2012, tendo sido, referido direito, 

ameaçado, quando da propositura, pela parte requerida, da ação de 

reintegração de posse do processo n° 30456-07.2012.811.0041, Código 

n° 777113. a qual tramita desde 10/09/2012 na nona Vara Cível da Capital 

em desfavor da Requerente. Não obstante ameaça a sua justa posse, 

constituída de forma "não violenta, clandestina e precária" (Código Civil, 

art. 1200), a Requerente permanece na posse da área em questão até o 

presente momento. Ademais, o comportamento do Requerido contraria o 

direito, pois, realizar o contrato de permuta, e após longos anos buscar a 

reaquisição da posse por meio de ação possessória, demonstra a 

natureza torpe dos interesses em questão, quais sejam: burlar o negócio 

jurídico e agir de má-fé. Desse modo, busca a Requerente a declaração 

judicial do domínio do imóvel denominado Lote 03 da Quadra 01 do Jardim 

Mirante II, situado na Rua 24, n. 908-N, Jardim Mirante II desta cidade de 

Tangará da Serra-MT, descrito anteriormente, em favor de Joana da Luz 

Pereira, cujas qualificações constam do polo ativo desta demanda. 3. DO 

DIREITO 3.1 Da espécie de usucapião aplicável Joana da Luz Pereira, 

desde dezembro de 1989 até a data atual, sempre possuiu como sua e 

utilizou a área em questão continuamente e sem interrupção, atribuindo-lhe 

caráter produtivo, sofrendo oposição apenas a partir de agosto de 2012, 

quando fora violada a pacificidade da posse. Portanto, ao caso em 

testilha, aplica-se perfeitamente a usucapião extraordinária prevista no art. 

1.238, parágrafo único, do Código Civil, com prazo reduzido de 10 (dez) 

anos. Senão vejamos: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis [grifo nosso]. Parágrafo único. 

O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor 

houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado 

obras ou serviços de caráter produtivo [grifo nosso]. O lapso de tempo 

verificado é de 28/12/1989 a 26/01/2015, que totaliza mais de 25 anos 

entre o ingresso na posse do imóvel e a proposição da demanda visando 

à declaração que reconheça o domínio ficto da propriedade pela 

Requerente. Mesmo considerando apenas o tempo ininterrupto, contínuo e 

pacífico, também se tratará de posse pessoal vintenária. Por conseguinte, 

resta perfeitamente cabível a pretensão posta em juízo, pois estão 

presentes todos os requisitos necessários à aquisição da propriedade 

com fundamento no art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, por meio 

da ação de usucapião extraordinária. Senão vejamos: 3.2 Tempo de posse 

ad usucapionem Como lecionam Cristiano Chaves de Farias et Nelson 

Rosenvald1: "o mais significativo requisito formal da usucapião 

extraordinária - como de qualquer outra modalidade de usucapião - é o 

tempo". Aliada ao tempo está a posse ad usucapionem, isto é, uma posse 

qualificada, uma vez que ela tem de ser exercida com animus domini, vale 

dizer, pondo-se o possuidor na atitude psicológica de proprietário. Pois 

bem, a Requerente adentrou no imóvel em 28/12/1989 por meio de contrato 

particular de permuta da área firmado com o Requerido (Doe. 03) e nela 

estabeleceu uma pequena lanchonete com a qual sustentou seus filhos 

durante quase 12 (doze) anos-de 01/06/1992 a 14/01/2004. Após esse 

período, conseguiu economizar e realizar o curso de técnica em 

enfermagem. A qualificação conquistada possibilitou-lhe a reinserção no 

mercado de trabalho formal, após vários anos desempregada, 

dedicando-se exclusivamente ao seu pequeno negócio familiar. Desde 

então, a lanchonete encontra-se fechada para fins de reforma, já que a 

Requerente espera a sua aposentadoria para poder retomar o seu antigo 

empreendimento. Ressalte-se que a Requerente anexou o local à sua 

moradia habitual, espaço em que reside desde 1974, construiu 

benfeitorias, convivendo junto à área com seus filhos por mais de duas 

décadas, após a realização do negócio jurídico por diversas vezes 

mencionado e comprovado através de documento em anexo. Portanto, a 

posse da área em questão, do imóvel urbano, é exercida por Joana da Luz 

Pereira por mais de 25 anos. Para comprovar o alegado, além da prova 

testemunhai a ser produzida oportunamente, apresentam-se os 

documentos relacionados ao IPTU do imóvel em questão (Doe. 06) e o já 

mencionado contrato particular de permuta da área. 3.3 Do animus domini 

A documentação que instrui a demanda, bem como relato testemunhai, não 

deixará dúvidas de que a Requerente é usucapiente com intenção de 

dona, isto é, possui uma posse qualificada pelo querer, pelo desejo de ter 

a área para si. Ou, como asseveram FARIAS e ROSENVALD2: Consiste 

no propósito de o usucapiente possuir a coisa como se esta lhe 

pertencesse. O possuidor que conta com o animus domini sabe que a 

coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em 

proprietário, pois quer excluir o antigo titular. No caso concreto, está 

presente o animus porque a entrada de Joana da Luz Pereira no imóvel se 

deu por meio de "contrato particular de permuta" firmado em 28/12/1989 

(Doe. 03) e com a intenção de ser proprietária da área, anexando-a à sua 

moradia habitual. O animus domini também se evidencia pelo cuidado 

prestado ao imóvel pela Requerente, traduzido na assunção da 

responsabilidade pelas obrigações reais, decorrentes de um direito real ou 

da posse de determinada coisa. Para Silvio de Salvo Venosa3: Embora 

não seja explicação totalmente técnica, para uma compreensão inicial 

pode-se afirmar que a obrigação real fica a meio caminho entre o direito 

real e o direito obrigacional. Assim, as obrigações reais ou propterrem, 

também conhecidas como ob rem, são as que estão a cargo de um sujeito, 

à medida que este é proprietário de uma coisa, ou titular de um direito real 

de uso e gozo dela. Essa assunção de responsabilidades pode ser 

verificada pelos impostos do imóvel (propter rem) e demais despesas, o 

que se comprova pelos extratos de pagamento do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), dentre outros (Doe. 06). Além do mais, a atitude 

psicológica de quem se comporta perante a coisa como se dono fosse, 

decorre do fato de que a Requerente concluiu o desígnio de construir um 

estabelecimento comercial fornecedor de gêneros alimentícios e 

apresentou-se à comunidade local como proprietária do empreendimento 

familiar que constituíra no âmbito de seus domínios, como uma 

demonstração sintomática e inequívoca de posse com a intenção de dono, 

com a alma de dono. A posse de que nos fala Savigny, em seu célebre 

Tratado de Posse. Ora, a condição da Requerente avulta de forma 

fulgurante no caso em testilha. O desejo de ter o bem para si se acentuou 

após o conhecimento da ameaça à sua justa posse, uma vez que Joana 

da Luz Pereira nutre expectativas futuras sobre o uso da área, com a 

finalização da reforma em curso no estabelecimento. Ademais, a 

esperança de dar continuidade à sua atividade comercial, em um futuro 

próximo, com o melhor aproveitamento da área em questão, não é a de 

mera detentora. A Requerente não se reconhece enquanto simples fâmulo 

da posse. A sua conduta, o seu comportamento erga omnes, não se 

coaduna com o modo agir daquele que em razão de sua situação de 

dependência econômica ou de um vínculo de subordinação em relação a 

uma outra pessoa (possuidor direto ou indireto), exerce sobre o bem, não 

uma posse própria, mas a posse desta última e em nome daquela, em 

obediência a uma ordem ou instrução. Presente, portanto, o animus domini. 

3.4 Mansidão, pacificidade e continuidade Demonstrado de forma 

substanciosa, a comprovação dos requisitos do tempo e do animus domini, 

passemos à comprovação dos requisitos da posse mansa, pacífica e 

ininterrupta, que também deve nortear a posse ad usucapionem para fins 

de obtenção da propriedade por meio da usucapião extraordinária. A 

mansidão, pacificidade e continuidade indicam exercício ininterrupto e sem 

oposição da posse. A propósito, é a lição de Washington de Barros 

Monteiro4, in verbis: A posse ad usucapionem dever ser ininterrupta e 

sem oposição, além de ser exercida com ânimo de dono. Tais requisitos 

são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda 

reconhecimento da usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, 

exercida animus domini, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem 

sofreu oposição ou contestação de quem quer que seja. [...] A posse 

deve ter atravessado todo esse lapso de tempo de modo contínuo, não 

interrompido e sem impugnação. [...] A usucapião repousa em duas 

situações bem definidas: a atividade singular do possuidor e a passividade 

geral de terceiros, diante daquela atuação individual. Se essas duas 
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atitudes perduram contínua e pacificamente por 15 ou 10 anos 

ininterruptos, consuma-se a usucapião. 4 MONTEIRO, Washington de 

Barros, Curso de Direito Civil - Direito das Coisas. 42. ed. rev e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2012, Volume 3 (p.132). No caso em testilha, é de 

evidência que a posse da Requerente foi: mansa e pacífica: desde os idos 

de 28 de dezembro de 1989 até a distribuição da ação de reintegração de 

posse do processo °30456-07.2012.811.0041, Código n° 777113, à nona 

Vara Cível da Capital em 10 de setembro de 2012, em desfavor da 

Requerente, Joana da Luz Pereira exerceu de forma mansa e pacífica a 

posse ad usucapionem da área em questão. Nesse período superior a 22 

(vinte e dois) anos, nunca houvera sido proposta nenhuma demanda em 

face da Requerente; contínua e ininterrupta: a Requerente - de dezembro 

de 1989 a janeiro de 2015 - pois a presente demanda pretende ser 

distribuída em janeiro de 2015, sempre exerceu posse sobre a área em 

questão, cuja posse longeva perdurou sem interrupções ou hiatos durante 

o tempo necessário à aquisição por meio da usucapião extraordinária. O 

fato de a posse ter sido contínua está comprovado pelos documentos em 

anexo, o que será confirmado por prova testemunhai. lapso temporal 

previsto em lei: por fim, no que tange ao lapso temporal, a Requerente 

preenche as duas situações previstas em lei para adquirir o imóvel por 

usucapião, motivo pelo qual formulará, ao final, pedido subsidiário, no 

sentido de ser acolhida usucapião extraordinária com o prazo de 10 (dez) 

anos, decorrente de realização de "[...] obras ou serviços de caráter 

produtivo" (parágrafo único, art. 1.238 do Código Civil) ou, ad 

argumentandum tantum, caso Vossa Excelência entenda que a 

Requerente não comprova a posse trabalho, a posse produtiva, a 

Requerente pugnará pelo reconhecimento da usucapião extraordinária 

com base no caputdo art. 1.238 do Código Civil, que dispõe: Aquele que, 

por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um 

imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; 

podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá 

de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis [grifo nosso]. 

No caso em tela, como a Requerente está na posse mansa, pacífica, 

contínua e ininterrupta há pelo menos 22 (vinte e dois) anos, é cediço que 

possa adquirir o bem com base na posse produtiva - a posse qualificada, 

ou pelo simples fato de preencher os requisitos legais, caso Vossa 

Excelência entenda que a posse de Joana da Luz Pereira não é produtiva 

- a posse simples (Código Civil, art. 1.196). Diante de provas produzidas 

por todos os meios admitidos em direito não haverá como negar que a 

possuidora usucapiente preenche, quantum satis, o estatuído no 

parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil que, prestigiando e 

homenageando a função social da posse, reduz o prazo de usucapião 

extraordinária para 10 (dez) anos, ao invés de 15 (quinze) anos previstos 

no caput do mesmo dispositivo. 3.5 Dos confinantes Por conseguinte, 

aponta a qualificação do confinante, sendo ele: Norte (Lote 06): ERINEO 

ERACLIDES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, residente e 

domiciliado na Rua Bolívia, n.° 310, Quadra 19 - Lote 06, Ribeirão da Ponte, 

Cuiabá-MT. Atualmente, é esse o confinante do imóvel perfazendo um 

único confrontante, cuja citação será requerida oportunamente, porque é 

requisito obrigatório a ser atendido na ação de usucapião extraordinária, 

visto que em virtude da forma triangular da área os seus limites Sul e 

Oeste correspondem, respectivamente, à Avenida Brasil e à Rua Bolívia, 

enquanto o limite Leste eqüivale ao Lote 05, de propriedade da Requerente 

(Doe. 05). Dessa forma, restando comprovada a posse mansa e pacífica, 

ininterrupta e sem oposição, exercida ad usucapionem por mais de 20 

(vinte) anos; e, com presunção júris et de jure de boa-fé, então, vê-se que 

estão preenchidos os requisitos da prescrição aquisitiva da usucapião 

extraordinária, o que deve ser declarado por este juízo, atendendo de 

forma plena o fim social da norma. 4. DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS 

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: o recebimento da presente 

petição, bem como dos documentos que a instruem; a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50; a citação da 

parte requerida, no endereço inicialmente indicado, na forma do artigo 942 

do CPC, por oficial de justiça, e de terceiros em locais incertos ou não 

sabidos, que tenham interesse no feito, por edital, para que lhes seja 

oportunizada a apresentação de contestação no prazo legal, se assim 

desejarem, sob pena de sujeição aos efeitos da revelia; a citação, ainda, 

do confrontante do imóvel, cujo nome e endereço foi relacionado 

anteriormente, com as benesses do parágrafo 2o do artigo 172 do CPC, 

para que apresentem resposta no prazo legal, sob pena de revelia; a 

intimação, por via postal, da União, Estado e Município para que 

manifestem o seu interesse na presente demanda, conforme o estatuído 

pelo artigo 943 do Código de Processo Civil; a intimação do nobre 

Ministério Público para que intervenha no presente feito, consoante 

prescrição do artigo 944 do CPC; por fim, requer, a princípio, com 

fundamento no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, 

seja DECLARADO por meio de sentença, o domínio do imóvel Lote "06-B" 

desdobrado, situado na Avenida Brasil, esquina com a Rua Bolívia, 

loteamento denominado Caxias, Bairro Ribeirão da Ponte, município de 

Cuiabá-MT, desdobrado do Lote 06 da Quadra 19, matriculado sob o n° 

33.736, livro n° 2-EC do Segundo Serviço Notarial e Registrai da Primeira 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, polígono de forma 

triangular, cuja área total corresponde 10,07 m2, expedindo-se o 

competente mandado de averbação da r. sentença ao Cartório de Registro 

Geral de Imóveis desta Comarca; g.1) subsidiariamente, na remota 

hipótese desse r. Juízo entender que a Requerente não preenche os 

requisitos legais da usucapião extraordinária fundada no artigo 1.238, 

parágrafo único, do Código Civil brasileiro, que se digne, então, com 

fundamento no artigo 1.238, caput, da legislação material, declarar, por 

meio de sentença, o domínio do imóvel supracitado, expedindo-se o 

competente mandado de averbação da r. sentença ao Cartório de Registro 

Geral de Imóveis desta Comarca; Protesta provar o alegado por todos os 

meios de prova admitidos em direito, especialmente pela produção de 

prova testemunhai e pericial, e, caso necessário, pela juntada de novos 

documentos, e por tudo o mais que se fizer indispensável à cabal 

demonstração dos fatos articulados nesta exordial. ^ Requer ainda seja o 

Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso - 

NPJ/UFMT intimado pessoalmente para a prática de todos os atos do 

processo, e a concessão de prazo em dobro, nos termos do art. 5o, § 5o 

da Lei n. 1.060, de 1950, bem como a sua inclusão na capa dos autos e no 

sistema. Dá-se à causa o valor de R$ 21.241,23 (vinte e um mil, duzentos 

e quarenta e um reais e vinte e três centavos). Nesses termos, pede 

deferimento. Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2015. Dulpely Silva Franco 

OAB/MT 14.314

Despacho/Decisão: Vistos.1.Remeta-se ao município cópia dos 

documentos ofertados na inicial, em especial, Memorial Descritivo, planta 

topográfica e matrícula do imóvel de fls. 27/32.2.Considerando que já foi 

superado o prazo dilatório pretendido pelo Estado de Mato Grosso e pela 

União, encaminhe-se novas intimações, para que manifestem o seu 

interesse no feito, no prazo de 5 dias, sob pena de 

concordância.3.Expeça-se ainda o edital de citação determinado à fl. 

74.4.Após, retornem os autos conclusos.

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, JEFFERSON LUIZ DE 

SOUZA, digitei.

Cuiabá, 15 de junho de 2018

Amanda Meira Florentino de Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 910112 Nr: 36893-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ELY CHAVES DE MATOS, ESTEVAN SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:, 

ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702/RO, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 

OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:8303/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte autora 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, retirar a certidão de inteiro 

expedida, conforme despacho de folhas 265. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 207700 Nr: 19387-22.2005.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO NORIYUKI TENURA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART MACEDO, MOZART MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAES - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

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, INTIMO O ADVOGADO ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAES a devolver o(s) processos CÓDIGO nº 207700, NO 

PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1264837 Nr: 25994-31.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE FÁTIMA ZINI PANSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 30/32, cujo ato imcompleto foi a CITAÇÃO de 

Ivete Fátima Zini Panstein, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a 

pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo 

Gestor Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que 

não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 

1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 717800 Nr: 8667-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA DAS DORES DA SILVA, APARÍCIO DOS 

SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NILO DA SILVA, IVAN GUIMARÃES 

DA SILVA, WALMIR DIAS GUIMARÃES, MAURO ALVES DIZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, NOILVIS KLEIM RAMOS - OAB:13.100, NOILVIS KLEM 

RAMOS - OAB:MT 13100, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FERNANDA MARTINS DE FARIAS - OAB:13.523-MT, VILMA RIBEIRO DA 

SILVA AZEVEDO - OAB:7013/MT

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

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

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

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 918562 Nr: 42470-52.2014.811.0041

 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: EDMILDO FRANCISCO DE CAMPOS, DILZA ARRUDA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO LARANJEIRAS SILVA, ARILENE, 

ARYLENE ROCHA FERREIRA DE LIMA, RÉU DESCONHECIDO, ROGERIO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15.521/MT, SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA 

ALBANEZE - OAB:18012, THASSIA FANAIA BATISTA SOUZA - 

OAB:18.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELYN DE OLIVEIRA - 

OAB:19.116, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11.508/MT, JOSÉ 

GABRIEL DA SILVA JÚNIOR - OAB:12.941/MT, MANOELLA LEANDRO 

C. DA CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, 

MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - OAB:17640

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

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

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

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016012-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016012-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 31.08.2018, às 11:45 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017824-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILTON AQUILINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017824-19.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE ILTON AQUILINO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação que será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 9 de 557



realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017868-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017868-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017871-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO ALVES FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017871-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ABRAAO ALVES FONTES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017904-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CRISTINA PINTO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017904-80.2018.8.11.0041. AUTOR: ANE 

CRISTINA PINTO DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017811-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017811-20.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RONEY OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 
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qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017814-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MEDINA DA CONCEICAO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017814-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIANA MEDINA DA CONCEICAO DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 31.08.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010912-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FERRAZ OAB - RO5438 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOHAYNE DEL PADRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010912-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 

REQUERIDO: LOHAYNE DEL PADRE Vistos. Intime-se o patrono da parte 

autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais/distribuição. Apresentado o documento nos termos acima, 

cumpra-se as determinações (id. 12991985). Às providências. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017564-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

RAFAEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LEANDRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA OAB - MT0017194A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

TANIA APARECIDA FARINA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017564-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEANDRO DO NASCIMENTO, FABIANO DO NASCIMENTO, 

RAFAEL DO NASCIMENTO Vistos. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil proposta por LEANDRO DO NASCIMENTO, FABIANO DO 

NASCIMENTO e RAFAEL DO NASCIMENTO ambos qualificados nos autos. 

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. 

Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016972-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NANCY COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORNOBIO TRINDADE FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016972-92.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA NANCY COSTA CAMPOS REQUERIDO: ORNOBIO 

TRINDADE FILHO Vistos. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração 

de Imposto de Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016900-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICANOR AMBROSI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016900-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL RÉU: NICANOR AMBROSI Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim 
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sendo, intime-se o exequente para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (dias) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016234-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016234-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAISA PIRES VIDAL RÉU: CELSO ALVES PINHO Vistos. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016652-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016652-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENEDINO DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., VIA 

VAREJO S/A Vistos. A parte autora pretende a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de 

Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento 

das custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017939-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFRANIO CESAR MIGLIARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017939-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA REQUERIDO: 

AFRANIO CESAR MIGLIARI Vistos. A parte autora pretende a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração 

de Imposto de Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017927-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DACIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017927-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE DACIO LOPES REQUERIDO: COMATI COMERCIAL DE 

ALIMENTOS LTDA Vistos. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, comprovante de rendimento atualizado e a última 

declaração de Imposto de Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob 

pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018256-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME VILELA DE PAULA OAB - MG69306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIMPE FACIL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018256-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 
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ELETRONORTE REQUERIDO: LIMPE FACIL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 

EPP 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 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

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 e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018089-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO FRAGOSO SCHNEIDER OAB - RS54947 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO CLEVIS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018089-21.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELIO KLEIN REQUERIDO: ELIANDRO CLEVIS DE FREITAS 

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. A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não 

havendo, assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da 

CNGC. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018365-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MIDOM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA BORDIN MIDON (RÉU)

ODETE DE ARRUDA FIALHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018365-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JORGE MIDOM RÉU: ODETE DE ARRUDA FIALHO, GILDA BORDIN MIDON 

Vistos. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça (NCPC, 98). Atribuo à causa o valor de R$ 76.412,67, 

correspondentes à soma do valor do negócio jurídico que pretende a 

anulação e do valor pretendido a título de indenização por dano moral 

(NCPC, 291, 292, II e VI, § 3º). Ademais, EMENDE a parte autora a sua 

petição inicial, esclarecendo e especificando as circunstâncias e os fatos 

que teriam caracterizado o defeito que acometeria o negócio jurídico que 

pretende a anulação, ao passo que declinados de maneira por demais 

genéricos, não se coadunando a sua causa de pedir com todos os 

dispositivos legais deduzidos (erro e estado de perigo), mormente porque 

há a necessidade da devida averiguação da ocorrência ou não da 

decadência da pretensão anulatória (coação ou em decorrência de outro 

defeito que possa eventualmente ser constatado) e da prescrição da 

pretensão indenizatória, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção (NCPC, 319, III, e 321). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029277-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO BARBOSA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007394-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE PAGANO GASPERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MG152465 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007394-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDIO JOSE PAGANO GASPERINI REQUERIDO: 

LUCIANO TEIXEIRA DE MELO Vistos e etc. O exequente compareceu na 

missiva requerendo a citação do executado no endereço informado pelo 

meirinho na certidão de id. 13105953. Levando em consideração o 

endereço informado, remetam-se a missiva para a Comarca de Chapada 

dos Guimarães-MT. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018265-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO)

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018265-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIAZAR TEIXEIRA BRITO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, defiro à 

parte autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos 

termos do artigo 98 do NCPC. Não obstante, EMENDE a parte autora a sua 

petição inicial, acostando aos autos de forma legível e em ordem 

cronológica as faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 

2018, cujos valores são objeto de contestação nesta ação, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932756 Nr: 50812-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANIA CRISTINA DE JESUS COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSANIA DA SILVA FELIX - 

OAB:16766, RUBNEY INÁCIO FERREIRA PINO - OAB:16498

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela parte ré no valor de R$ 848,87 (oitocentos e quarenta e oito 

reais e oitenta e sete centavos), referente ao contrato n. 5042464278; e 

CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral a 

parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros 

de mora de 01% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ).Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das 

custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as anotações e baixas 

de estilo, caso nada seja requerido.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922773 Nr: 45110-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MORESCA DE NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre o andamento do feito, postulando o que entender de 

direito. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 851965 Nr: 54838-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EDGAR VIEIRA, ANNA DIRCE CORREA 

NEGRAO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, ROBERGES JUNIOR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O, TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - 

OAB:OAB/MT 15.783

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1056963 Nr: 49543-41.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824651 Nr: 30696-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA RODRIGUES GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de instauração da fase de cumprimento da 

sentença formulado às fls. 158/160 pelo causídico Aotory da Silva Silva, 

por falta de amparo legal na medida em que a exigibilidade do pagamento 

dos honorários sucumbenciais pretendidos encontra-se suspensa e 

somente poderá ser exigido após expressa revogação do benefício 

.Doutro lado, o referido benefício não se estende à condenação da parte 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na medida em que esta tem 

natureza de sanção, e não de despesa processual. (...) Destarte, admito o 

processamento do pedido de cumprimento de sentença realizado às fls. 

158/160, ao que devem ser promovidas as devidas anotações, 

comunicando o Cartório Distribuidor e alterando-se a posição das partes, 

passando o requerido para o polo de exequente.Intime-se a devedora, 

através de seu patrono, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 161).

(...)Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido 

de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do CPC).Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.Deverá 

constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.Às providências. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de junho de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859550 Nr: 1379-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BENJAMIM 

BRIGHENTI - OAB:OAB/SP 317.646, BRUNA SIMPIONATO PAIFER - 

OAB:332456, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 

15.103-A, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:4.190, 

EVELISE PIRES DE CARVALHO TAKAHASSI - OAB:242110, GABRIEL 

LUIZARI TEIXEIRA - OAB:328179, GIOVANA TREVISAN SALGUEIRO - 

OAB:187.961, JESSICA MARCELLI DE OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:344251, LETICIA EVANGELISTA TOLEDO - OAB:143482, MAYARA 

FREGNI HADICH - OAB:307771, PAULO DANIEL CICOLIN - OAB:312408, 

RAFAEL MORAES TONOLI - OAB:329649, RODRIGO FONTEBASSO - 
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OAB:264025, SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR - OAB:4.190, 

THAIS CALSONI CORSI - OAB:360481, THIAGO CHAGAS DE CAMPOS 

CARVALHO - OAB:333170

 Código 859550

 Vistos.

Reconheço a existência de grupo econômico entre a demandada e a 

empresa Gold yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A, ao que 

determino a expedição de ofício, conforme pleiteado à fl. 321.

Doutro lado, é certo que a empresa demandada nesta ocasião - Goldfarb 

Incorporações e Construções S/A – desde 2006 faz parte do Grupo PDG 

Realty. Doutro lado, é notório o fato de que o referido grupo econômico 

encontra-se em recuperação judicial.

É comezinho, ainda, que as requeridas disponibilizaram aos inúmeros 

credores e demandantes, possibilidade de entabular acordo acerca das 

demandas em trâmite, com o fito de encerrar os feitos 

(http://www.pdgrecup.com.br/pdg/).

 Destarte, deve o referido termo de acordo ser apresentado aos autos, 

para que seja possível a respectiva homologação, e consequente 

expedição de certidão de crédito com a extinção desta demanda individual, 

por aplicação analógica dos artigos 580 a 590 da CNGC, sob pena de 

malferimento dos princípios da preservação da empresa, da função social 

e do estímulo à atividade econômica (LRJF, 47).

Assim sendo, manifestem-se as partes, em 10 (dez) dias, informando se o 

autor procedeu ou não adesão à proposta de acordo apresentada, e se 

houve habilitação do crédito na Recuperação Judicial da parte requerida, 

que teve o seu respectivo Plano de Recuperação aprovado em 

Assembleia-Geral de Credores, em 30/11/2017, e homologado pelo Juízo 

competente, em 6/12/2017.

Saliento que não havendo a apresentação do acordo em questão, o feito 

deverá permanecer suspenso, conforme já determinado à fl. 318.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877364 Nr: 15027-29.2014.811.0041

 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: LUZINETE LEMOS DOS SANTOS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 (...)DETERMINO a inversão do ônus da prova, devendo o requerido 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório do consumo de água 

na residência da autora nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018. No mesmo prazo, deve ser apresentada a íntegra dos eventuais 

procedimentos administrativos instaurados em face do hidrômetro da 

residência da requerente.Considerando o ponto controvertido fixado e a 

discussão apresentada nos autos, entendo necessária a produção de 

prova pericial, pleiteada pela requerida, ao que com fulcro no que 

estabelece e autoriza os arts. 464 e 480, CPC, ao que nomeio, como perito 

do juízo, nomeio, como perita do juízo a Srª. Marciane Prevedello Curvo, 

(...)Intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos, (...) Apresentada a proposta 

dos honorários, intimem-se as partes para ciência e manifestação em 05 

dias. Havendo concordância quanto aos honorários pericias, a requerida 

deverá efetuar o depósito no aludido prazo, ao que deverá o perito ser 

intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. Desde já, autorizo 

o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários a favor do 

perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas 

ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829874 Nr: 35625-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RENATO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDEMAR LUIZ TONIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, WESLEY ROBERT DE AMORIN - OAB:6610-MT

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

OAB:14.948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 Código 829874

 Vistos.

O feito encontra-se sentenciado.

A parte requerida peticiona às fls. 88/89, suscitando o descumprimento de 

obrigação assumida pelo requerente, consistente na quitação dos débitos 

existentes sobre a motocicleta de plana NDL 7487 e a transferência da 

mesma.

Desta forma, determino a reclassificação no sistema APOLO e na capa 

dos autos, inserindo, inclusive a respectiva tarja, conforme preconiza o 

art. 368 da CNGC .

Com relação à obrigação de fazer, o art. 536 do CPC, inserido no capítulo 

específico do “Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade 

de Obrigação de Fazer, de não Fazer ou de entregar coisa” estabeleceu:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente.”

Assim sendo, considerando que já transcorreu o lapso temporal 

estabelecido para a quitação dos débitos e a transferência do imóvel, 

determino a intimação do autor, doravante executado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação assumida, sob pena de multa 

diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (Dez mil 

reais) nos moldes do que preceitua e autoriza o art. 537 do CPC, sem 

prejuízo das demais sanções.

Com fulcro no que estabelece o art. 85, §§ 1º e 8º do CPC, arbitro 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nesta ocasião.

Havendo cumprimento da obrigação exigida nesta oportunidade, remeta-se 

os autos à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 842984 Nr: 46929-34.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCORRO CARLOS FERNANDES, PAULO SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA, PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, GUIDO 

EMÍLIO WACHHOLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES TENUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, em que pese fosse possível que aos requerentes adequar o 

polo passivo, a ausência de manifestação concretizou a ausência de 

pressupostos processuais, ao que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

sem julgamento de mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 

485, III e IV do CPC. Condeno as partes ao pagamento de custas, 

deixando, entretanto, de condenar em honorários, tendo em vista a 

ausência de citação do requerido.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais e o disposto 

no art. 611 e ss. da CNGC.Cuiabá, 26 de junho de 2.018Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1163744 Nr: 37427-66.2016.811.0041

 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: JAIME APARECIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N V M COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 
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OAB:6.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).39, tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815510 Nr: 21953-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO NEI FERREIRA GOMES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:9534, LUIS 

EDUARDO C. NASSIF - OAB:11.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para que o autor seja 

intimado a retirar a Carta Precatória expedida para cumprimento, no prazo 

de cinco dias, ficando ciente de que deverá comprovar a sua distribuição 

no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944443 Nr: 57134-88.2014.811.0041

 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: DANIELI DE LARA PINTO RIBEIRO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A., ACP INDÚSTRIA 

DE MÓVEIS LTDA., INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EUROPA LTDA., 

MUELLER ELETRODOMÉSTICOS LTDA., CAEMMUN INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, KARINA MARTINS - OAB:8.498/MT, 

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEXEIRA SILVA - OAB:17845, 

SELMA SILVA BRAGA ADDOR - OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALINE HINCKEL HERING - OAB:31.382/SC, 

ANDRÉA APARECIDA MAZETTO DAMIÃO - OAB:44.455 PR/OAB, FABIO 

RIVELLI - OAB:19.023-A, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN - 

OAB:6483/MT, IVO DE PIM - OAB:2.580/SC, JONAS GABRIEL 

MONTIBELER - OAB:26.557/SC, MIGUEL POGGIALI GASPARONI - 

OAB:68689 , RAFAEL DAMIÃO - OAB:46.233/PR, WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23.167/MT

 Código 944443

 Vistos.

Apesar da desistência do requerido quanto a produção da prova pericial, 

é certo que este Juízo em decisão saneadora declarou a inversão do ônus 

da prova, e reputou a prova pericial pertinente e necessária.

Assim sendo, apesar da petição de fl. 330 a produção da prova pericial 

deve ser realizada.

Outrossim, houve intimação das partes para que se manifestassem 

acerca dos honorários periciais, inexistindo impugnação, consoante 

certidão de fl. 335.

Desta forma, homologo o valor dos honorários periciais de fls. 327/329, ao 

que determino o imediato cumprimento da decisão saneadora, na íntegra e 

em específico às determinações contidas nos itens II.2 (fl. 303) e 

seguintes, intimando-se a requerida Mueller Eletrodomésticos Ltda a 

proceder ao depósito dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão e aplicação analógica do estabelecido pelos 

arts. 231 e 232 do CC.

Às providências. Cumpra-se com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 2/2018-CNJ.

Cuiabá, 26 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758030 Nr: 10243-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. P. TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO GONÇALVES 

DO AMARAL - OAB:50659OAB/PR

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para que o autor seja 

intimado a comprovar a distribuição no prazo de cinco (5) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874867 Nr: 13322-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DA SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR RODRIGUES PEREIRA, IRIA 

RODRIGUES DA COSTA, AUREA RODRIGUES VITAL, OTACÍLIO 

RODRIGUES PEREIRA, ISAIAS RODRIGUES PEREIRA, ANA ROSA DA 

COSTA, JOÃO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, Rosimeire Lucia 

Francolino da Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 874867

 Vistos.

Intime-se a autora, para que no prazo de 10 (dez) dias apresente matrícula 

e certidão de inteiro teor do imóvel cuja adjudicação é pretendida nestes 

autos.

Às providências. Cumpra-se com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 2/2018-CNJ.

Cuiabá, 26 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081223 Nr: 2134-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA DE CARVALHO REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para que o autor seja 

intimado a comprovar a distribuição no prazo de cinco (5) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 920167 Nr: 43551-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARA AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMAX CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

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

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:OAB/MT 

9.749-B, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, 

PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas na 

pessoa de seus advogados, via DJE, para se manifestarem sobre a 

petição do perito de fls. 122/125, no prazo de 05 (cinco) dias, postulando 

o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943371 Nr: 56497-40.2014.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M BASSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 943371

Vistos.

Tentada a citação do requerido em diversos locais restaram infrutíferas.

Assim sendo, determino:

I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 

autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 

257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 26 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058345 Nr: 50194-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANDERSON DE ARRUDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE MOURA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716, LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/MT, PATRICIA LEDA 

VICARI - OAB:13796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para que o autor seja 

intimado a comprovar a distribuição da Carta Precatória no prazo de cinco 

(5) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 236867 Nr: 5893-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIAR ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Fernades Fabrini - 

OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para que o autor seja 

intimado a comprovar a distribuição da Carta Precatória no prazo de cinco 

(5) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117500 Nr: 17687-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA FERNANDES DE SALLES PICOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO COSTA FILHO - OAB:, 

LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 Após a oitiva das testemunhas e colheita do depoimento pessoal, a autora 

requereu a juntada de tomografia computadorizada realizada em 

14.06.2018, ao que concedeu-se a palavra ao requerido que se 

manifestou nos seguintes termos: “ Gostaria de impugnar os documentos, 

haja vista a irrelevância com o bom andamento processual, com os 

argumentos da própria autora, não fazendo parte da economia 

processual.” Na sequencia, o MM Juiz proferiu decisão nos seguintes 

termos: “ Visto. Na decisão saneadora foi estabelecido como ponto 

controvertido a existência de dano moral indenizável e se a conduta do 

requerido contribuiu cm o dano reclamado na inicial. Dano moral importa em 

uma chamada “Dor da alma”, com efetiva lesão aos direitos da 

personalidade. De outro lado, em decisão saneadora foi autorizada a 

produção de documentos novos. Assim sendo, inexiste base para o 

indeferimento do pedido de juntada do documento, cuja analise e 

pertinência demandará outra ordem de indagações e deve ser realizado 

em sede de prolação de sentença. Destarte, defiro a juntada. Tendo em 

vista a oitiva das testemunhas arroladas e apresentadas em audiência, 

bem como a colheita do depoimento pessoal das partes, declaro 

encerrada a instrução. Concedo as partes prazo de 10 (dez) dias 

independentes, para apresentação de memoriais finais. O prazo para 

autora iniciará em 28 de junho de 2018 e encerrará em 12 de julho de 

2018. O prazo ao requerido iniciará em 16 de julho de 2018 e encerrará em 

30 de julho de 2018. Nada mais havendo, todos os presentes assinam 

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

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736092 Nr: 32490-86.2011.811.0041

 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: ESPOLIO DE KATIA APARECIDA LEITE DA SILVA, 

VITOR HUGO LEITE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCY VIEGAS DA SILVA, EDSON LEITE DA 

SILVA, LUIZ DE TAL, ANDERSON DE TAL, ZULMA FARIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23.433, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MEIRELES COELHO 

- OAB:

 (...)DETERMINO a imediata citação dos mesmos quanto aos termos da 

presente demanda, devendo ser consignado o prazo de 15 (quinze) dias 

para manifestação, caso desejem.Fixo, ainda, os seguintes pontos 

controvertidos: a) O autor possui posse mansa e pacífica do imóvel 

usucapiendo?; b) O autor exerce a aludida posse a quanto tempo?; c) 

Existe prova de que o autor realizou no imóvel obras, ou serviços de 

caráter produtivo, ou ainda, estabeleceu a sua moradia? Com relação às 

provas pleiteadas, defiro a produção das seguintes:a)prova testemunhal 

pleiteada pelas partes, ao que deve o rol de testemunha ser depositado 

em Juízo, se inexistir até a presente oportunidade, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, cabendo aos procuradores das partes informar ou intimar a 

testemunhas arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 

455 do CPC.Nesse aspecto, devem os causídicos proceder à intimação 

das testemunhas por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (§ 1º do art. 455, CPC), ressalvando que a 

inércia na realização da intimação importa em desistência da inquirição da 

testemunha (§ 3º do art. 455, CPC).Deverão, ainda, as partes se atentar 

para o preconizado no art. 357, § 6º do CPC.b)Depoimento pessoal das 

partes.As partes deverão ser intimadas pessoalmente, com as ressalvas 

do §1º do art. 385 do CPC.Designo, desde já, audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30.08.2017 às 14:03 horas.Declaro o feito saneado. 

Às providências. Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo 
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incluso na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 26 de junho de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 817680 Nr: 24109-21.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA BORDINHÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE MARTINS FRANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 817680

 Vistos.

Cumpra-se, o já determinado à fl. 257, encaminhando-se o feito à 

Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840312 Nr: 44722-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÇA FORTE AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL PESCA ENCARTELADORA, INDUSTRIA 

E COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - OAB:11102 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAROL PESCA ENCARTELADORA, 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ: 06233933000105. 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. Intimação da devedora para cumprimento da obrigação, 

no prazo de 15 (quinze) dias..

S e n t e n ç a :  P r o c e s s o  n .  4 4 7 2 2 - 6 2 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 1 C ó d i g o 

840312SENTENÇAVistos em correição.RASTROFORTE AGRONEGÓCIOS 

LTDA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Consignação em Pagamento 

c/c Cancelamento de Protesto e Pedido Liminar em desfavor de Carol 

Pesca Encarteladora, Indústria e Comércio Ltda ME, igualmente qualificado, 

alegando que existe quatro protestos em seu nome, no valor de R$ 

269,74, por motivo de falta de pagamento de duplicatas de venda mercantil 

n. 219.1.4, n.219.2.4, n. 219.3.4 e n. 219.4.4, figurando como sacador e 

favorecido a empresa requerida, contudo, está impossibilitado de quitar o 

título protestado, considerando que o réu está em lugar ignorado, pelo que 

requer, liminarmente, o cancelamento do protesto e seja deferido o 

depósito de R$ 1.752,92 (um mil setecentos e cinquenta e dois reais e 

noventa e dois centavos). No mérito, pugna pela extinção das obrigações 

pactuadas, com o cancelamento definitivo do protesto.Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 17/24.Às fls. 28/30 foi determinado o cancelamento 

provisório do protesto do título.O depósito foi realizado (fl. 32/33).O 

requerido foi citado por edital (fls. 35 e 40) deixando transcorrer o prazo 

para contestação, lhe sendo nomeado curador especial (fl.42).A 

contestação, por negativa geral, foi apresentada às fls. 43/44 e a 

impugnação às fls. 47/48.As partes foram intimadas a especificarem as 

provas a produzir (fl. 49), decorrendo o prazo sem manifestação, 

conforme certificado à fl. 51.É o relatório. Decido. O presente processo 

encontra-se na Meta 2 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

que determina o julgamento de 80% dos processos distribuídos até 

31/12/2013 e, em razão de não existir necessidade de produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil.Registre-se que o julgamento antecipado 

da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois se verifica a revelia e há nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.A respeito do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, 

do CPC, é possível ao magistrado conhecer 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.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 

03/02/2015).O réu citado por edital está representado por curador 

especial, que está dispensado do ônus da impugnação específica dos 

fatos, conforme previsão contida no artigo 341, parágrafo único, do NCPC, 

apresentando contestação por negativa geral (fls. 43/44).A ação de 

consignação e pagamento autoriza o devedor a requerer, com efeito de 

pagamento, a consignação judicial da quantia devida, quando houver: 

recusa do credor; inércia do credor; credor incapaz, desconhecido, 

ausente ou em local desconhecido ou inacessível; duvida quanto à 

titularidade do credito; litígio sobre o objeto do pagamento; concurso de 

preferência.Assim dispõe o art. 335 do Código Civil:“Art. 335. A 

consignação tem lugar:I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, 

recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;II - se o 

credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição 

devidos;III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, 

declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou 

difícil;IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o 

objeto do pagamento;V - se pender litígio sobre o objeto do 

pagamento.”Cabe ao autor/devedor comprovar, na peça inicial da ação 

consignatória, a ocorrência de uma dessas situações acima referidas 

para que seu pedido tenha êxito.No caso dos autos, a ação teve regular 

andamento, sendo garantido ao réu, que está em lugar incerto e não 

sabido, o direito ao contraditório e ampla defesa, através da nomeação de 

curador especial, que ofertou contestação à fls. 43/44.Constata-se dos 

autos a existência de débito e que este não foi regularmente pago pelo 

autor, consoante se extrai da certidão positiva de protesto (fl.16/17), além 

de estar o requerido em lugar incerto e não sabido. Logo, o autor tem o 

direito de pagar em juízo o débito que originou a inscrição de seu nome 

nos órgãos de restrição ao crédito, já que não conseguiu localizar o 

credor para extinção da obrigação, nos termos do art. 335, inc. III do 

Código Civil. Com efeito:“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

DÍVIDA CAMBIÁRIA. INSCRIÇÃO NO CCF. CREDOR RESIDENTE EM LUGAR 

INCERTO. INTERESSE DE AGIR. Ainda que haja mora do devedor, há 

interesse processual para a propositura de ação de consignação em 

pagamento de dívida representada em cheque, nos casos em que é 

alegado que o credor reside em lugar incerto. R. sentença anulada. 

Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 00365234520138260005 SP 

0036523-45.2013.8.26.0005, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 09/10/2014, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/10/2014);“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. 

CHEQUE . CREDOR EM LUGAR INCERTO. CABIMENTO NOS TERMOS DO 

ART. 355, INCISO III DO CÓDIGO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 

SENTENÇA REFORMADA. Admite-se o ajuizamento da ação de 

consignação de pagamento de cheque protestado para a liberação do 

nome do devedor das restrições havidas quando desconhecido o 

paradeiro do credor, nos termos do disposto no art. 355, inc. III do Código 

Civil. Apelação Cível provida.” (TJ-PR - AC: 7244777 PR 0724477-7, 

Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 15/12/2010, 15ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 549) “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. CHEQUE SEM FUNDO. CREDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO 

SABIDO. VIA PRÓPRIA. DEVEDOR EM MORA. CABIMENTO. INÉPCIA DA 

INICIAL. AFASTAMENTO. A ação de consignação em pagamento é via 

própria e adequada nos casos em que o credor da obrigação encontra-se 

em local incerto e não sabido, nos termos do art. 335, inciso III, do Código 

Civil. O devedor em mora também pode valer-se do expediente 

consignatório, não havendo qualquer impedimento legal, desde que o 

pagamento seja acrescido dos encargos decorrentes do atraso.” (TJMG; 

APCV 0069588-32.2010.8.13.0479; Passos; Décima Segunda Câmara 

Cível; Rel. Des. Alvimar de Ávila; Julg. 20/10/2010; DJEMG 03/11/2010). 

Desta feita, como o autor depositou em juízo o valor devido, com os 

acréscimos legais, a extinção da obrigação se impõe. Posto isto, com 

suporte no artigo 487, I, do NCPC, resolvo o mérito da causa, julgando 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na Ação de Consignação em 
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pagamento c/c Cancelamento de Protesto e Pedido Liminar promovida por 

RASTROFORTE AGRONEGÓCIOS LTDA em desfavor de CAROL PESCA 

ENCARTELADORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME e libero o 

autor/devedor da obrigação, tornando definitiva a liminar deferida às fls. 

28/30.Autorizo, em favor do requerido, o levantamento do valor 

consignado (fl. 32/33), inclusive com os seus rendimentos.Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, 

estes que fixo em 20% do valor do depósito, com suporte no artigo 85, § 

2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se e Intimem-se.Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 março de 2017.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751350 Nr: 3098-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA SOUZA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

DORGIVAL MIGUEL DOS SANTOS, VANDIMILSO MIGUEL DOS ANJOS, 

RUTE FRANCISCA DA SILVA, VANDERLEY MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE PEREIRA 

BASSAN - OAB:19661/O, JONATHAN W. DA COSTA OLIVEIRA - 

OAB:13.953, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

CNPJ: 03805356000190, atualmente em local incerto e não sabido 

DORGIVAL MIGUEL DOS SANTOS, Cpf: 07827229115, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido RUTE FRANCISCA DA SILVA, 

Cpf: 91211646149, Rg: 560121, brasileiro(a), casado(a), empresária, 

atualmente em local incerto e não sabido VANDERLEY MIGUEL DOS 

SANTOS, Cpf: 62943650153, Rg: 0744769-8, brasileiro(a), casado(a), 

consultor tributário. e atualmente em local incerto e não sabido 

VANDIMILSO MIGUEL DOS ANJOS, Cpf: 34636048172, Rg: 046.7703-0, 

Filiação: Acacia Florencia da S. Anjos e Dorgival M. dos Anjos, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO 

CONTRATUAL, FALTA DE PAGAMENTO E DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS c/c COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por NEUSA 

SOUZA DOURADO em face de CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

DORGIVAL MIGUEL DOS SANTOS, RUTE FRANCISCA DA SILVA, 

VANDERLEY MIGUEL DOS SANTOS E VANDIMILSON MIGUEL DOS ANJOS 

em que os Réus foram condenados em fls. 103/106 ao pagamento de R$ 

6.460,07 (seis mil quatrocentos e sessenta reais e sete centavos) 

referentes aos alugueres em atraso, sem prejuízo daqueles devidos até a 

efetiva desocupação, com correção pelo INPC, a partir do vencimento de 

cada uma e, juros de mora à partir da citação; Ao pagamento dos débitos 

vencidos referente aos encargos (água, luz, telefone e IPTU), a serem 

corrigidos pelo INPC referente ao período que ocupou o imóvel e, ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 15% sobre o valor da condenação, tendo em vista o grau de 

dedicação e zelo e o lapso temporal de tramitação do feito. Em sede de 

Execução de Sentença os Requeridos CONSTRUTORA SANTO EXPEDITO 

LTDA, DORGIVAL MIGUEL DOS SANTOS E RUTE FRANCISCA DOS 

SANTOS foram intimados pessoalmente para efetuarem o pagamento, 

conforme fls. 126. As várias tentativas de localização dos réus Vanderley 

Miguel dos Anjos e Vandimilson Miguel dos Anjos restaram infrutíferas.

Despacho/Decisão: Processo n° 3098-67.2012Código: 751350Vistos e 

etc.Considerando as várias tentativas de localização dos réus Vanderley 

Miguel dos Anjos e Vandimilson Miguel dos Anjos, infrutíferas, bem como o 

grande lapso temporal desde a propositura desta ação até a presente 

data, defiro o pedido de citação por edital, nos termos do art. 256, II e §3° 

do CPC/15.Citem-se os réus, por edital, nos termos do art. 257 do Código 

de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.Citados os réus por edital, e 

certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em consonância 

com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador 

especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2017.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438115 Nr: 15718-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER JORGE DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HEBER JORGE DE FARIAS, Cpf: 

46853251172, Rg: 0447268-3, data de nascimento: 13/05/1968, 

brasileiro(a), casado(a), Telefone 9287-0463. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A exeqüente é credora do executado da importância de 

R$ 3.132,84 (Três mil cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro 

centavos), referente às mensalidades vencidas e não pagas, todas em 

razão do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (doc. 03), 

assinado pelo exequido junto à exeqüente. Entretanto, mesmo o Executado 

estando ciente de ter usufruído dos serviços educacionais prestados pela 

Exequente, conforme se pode observar no Atestado de Escolaridade 

(doc. 04) e o histórico escolar (doc. 05), este não manifestou interesse em 

regularizar sua situação financeira, sendo que a Exequente sempre 

esteve a disposição para compor um acordo com o mesmo. Ocorre que 

por diversas vezes a exequente buscou dirimir o presente conflito de 

maneira amigável, porém por todas às vezes, se revestindo de um 

posicionamento totalmente iníquo, o executado se escusou de cumprir com 

tal obrigação, qual seja, o pagamento das respectivas parcelas 

assumidas. Pois bem. A exeqüente já esgotou todos os meios necessários 

inerentes à cobrança do débito acima descrito, em que, o executado 

deixou de cumprir em tempo hábil, sendo necessário intentar a presente 

ação, para receber os valores inadimplidos.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 3.711,73 - Valor 

Atualizado: R$ 3.711,73 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão:  Processo n.  15718-82.2010.811.0041 - 

Código438115Vistos.Considerando as várias tentativas de localização do 

executado Heber Jorge de Farias, infrutíferas, bem como o grande lapso 

temporal desde a propositura desta ação até a presente data, DEFIRO o 

pedido de citação por edital, nos termos do art. 256, II e §3° do 

CPC/15.Cite-se o executado HEBER JORGE DE FARIAS, por edital, nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 
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dias.Citado o executado por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 de 

novembro de 2017.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418451 Nr: 5280-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

FERNANDO MENDONÇA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNK 10 PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 

ME, WALTER LUIZ DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JNK 10 PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME e atualmente em local incerto e não sabido WALTER LUIZ DA 

SILVA MATOS, Cpf: 68863535191, brasileiro(a), empresário. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A exequente é credora das executadas da quantia 

líquida, certa e exigível de R$ 75.336,41 (setenta e cinco mil reais e 

trezentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), já corrigida; 

representada por 3 (três) cheques que instruem a presente. Devidamente 

vencidos, os títulos não foram pagos em seus respectivos vencimentos, 

apesar da cobrança da Exequente, cuja inadimplência persiste até esta 

data. Deste modo, esgotadas todas as possibilidades de solução amigável, 

a exequente não viu outra alternativa a não ser a via judicial para 

satisfação de seus créditos.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 24.888,06 - Valor 

Atualizado: R$ 24.888,06 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.O exequente carreou às fls. 106/116, a 

alteração do seu contrato societário, dando conta da alteração da sua 

razão social para CRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.Diante de tal 

esclarecimento, promova-se a alteração da razão social da exequente no 

sistema Apolo.Ademais, considerando as várias tentativas de localização 

dos executados Junk 10 Produtos de Informática LTDA-Me e Walter Luiz 

da Silva Matos, infrutíferas, bem como o grande lapso temporal desde a 

propositura desta ação até a presente data, DEFIRO o pedido de citação 

por edital, nos termos do art. 256, II e §3° do CPC/15.Cite-se a executada 

Junk 10 Produtos de Informática LTDA-Me e Walter Luiz da Silva Matos do 

valor atualizado da dívida, por edital, nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias.Citada a executada por edital, e 

certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em consonância 

com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador 

especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856393 Nr: 58705-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMIL ARABE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): YAMIL ARABE PEREIRA, Cpf: 

02549576179, Rg: 193.454.597, data de nascimento: 13/07/1987, 

brasileiro(a), solteiro(a), arquiteto. 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: “O Exequente pactuou com o executado o Contrato de 

Mútuo RB12 n.º 1070011/12, em 20/11/2012. Ocorre que o após o 

pagamento de algumas parcelas tendo ensejado no vencimento das 

parcelas vincendas, conforme previsto na Cláusula Oitava do referido 

contrato. Assim o executado deve a quantia líquida e certa de R$ 

19.189,80, conforme memorial de cálculos, anexo aos autos, atualizado 

até a data de 11/11/2013”.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 19.189,80 - Valor 

Atualizado: R$ 19.189,80 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão:  Processo n.  58705-31.2013.811.0041 - 

Código856393Vistos.Considerando as várias tentativas de localização do 

executado Yamil Arabe Pereira, infrutíferas, bem como o grande lapso 

temporal desde a propositura desta ação até a presente data, DEFIRO o 

pedido de citação por edital, nos termos do art. 256, II e §3° do 

CPC/15.Cite-se o executado YAMIL ARABE PEREIRA, por edital, nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Citado o executado por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 de 

novembro de 2017.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736428 Nr: 32857-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFEIÇÕES BRAS FOOD LTDA

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

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REFEIÇÕES BRAS FOOD LTDA, CNPJ: 

11893767000103. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A autora exerce atividade no ramo de 

recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores. 

Ocorre que na data informada no cheque em anexo, o autor prestou 

serviços ao réu. Neste sentido, houve um consenso prévio quanto à 

coisa, ou seja, quanto prestação de serviço, e também quanto ao preço, 

após o serviço prestado deveria o réu ter pago o preço ajustado, mas não 

o fez. Decorrido o prazo estipulado para pagamento dos cheques, não se 

dignou de realizar o pagamento devido, furtando-se a isso toda vez que 

foi procurado. Não houve sequer a intenção de pagar, porquanto a autora 

tentou receber amigavelmente o valor devido, mas infrutíferas foram as 

tentativas. A autora prestou serviços ao réu tornando-se CREDORA da 

importância total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme comprova o 

cheque pós-datado abaixo inventariado, que muito embora sendo 

apresentado ao banco para liquidação na data aprazada, foi devolvido, 

conforme anotações bancárias, sob as alíneas 11 e 12 respectivamente, 

como, aliás, se observa através do exame da cártula de título de crédito 

(cheque) em anexo: Ord. Banco Agência Conta nº Chque nº Data Valor 1 

237 1461 300145-8 000131 09/06/2011 R$ 12.000,00 Como se pode 

ultimar, o referido título extrajudicial (cheque), que serve de fundamento 

para propositura da ação, preenche todos os requisitos exigidos pela Lei 

Cambial e pela Lei Uniforme, constituindo-se, portanto, em título líquido, 

certo e exigível, ensejando cobrança através do procedimento previsto 

para a execução por quantia certa contra DEVEDOR solvente. No entanto, 

apesar de todos os esforços doCREDOR, no sentido de receber do 

DEVEDOR os referidos créditos amigavelmente, foram todos ineficazes. 

Assim, exauriu a CREDORA todos os meios possíveis a fim de receber 

seu crédito nas formas compositivas, razão pela qual, diante do inconteste 

inadimplemento do DEVEDOR, vale-se do direito de ação objetivando 

submetê-la à Execução forçada.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 14.431,68 - Valor 

Atualizado: R$ 14.431,68 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação 

da executada que foram implementadas, defiro o pedido de fl. 93, ao que 

determino a citação da executada Refeições Bras Food LTDA por edital, 

com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo à 

parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, 

da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal.Após a apresentação da defesa, intime-se a autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre os embargos 

eos documentos que eventualmente venham a acompanhá-lo, sob pena de 

preclusão.Em seguida, venham-me os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729349 Nr: 25347-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC BORGES TRANSPORTE CCB 

TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEL, CARLOS CESA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CC BORGES TRANSPORTE CCB 

TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEL, CNPJ: 12103163000189 e 

atualmente em local incerto e não sabido CARLOS CESA BORGES, Cpf: 

6 0 3 6 7 5 4 1 3 2 7 ,  R g :  5 6 3 . 6 0 6 ,  b r a s i l e i r o ( a ) ,  s o l t e i r o ( a ) , 

autônomo/comerciante. 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: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS, ACIMA 

QUALIFICADA, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORA JUDICIAL, COM 

FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 786 E 784, I E SEGUINTES DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, PROPÔS AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALOR DE R$ R$ 

3.857,81, DEVIDOS PELA EXECUTADA EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO 

DE MERCADORIAS (PNEUS) POR MEIO DA NOTA FISCAL DE VENDA 

003196, DA QUAL FORAM EMITIDOS OS CHEQUES N° 010019, 010020, 

010021, QUE JUNTAMENTE COM O INSTRUMENTOS DE PROTESTO, NOTA 

FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA CONSTITUEM 

OS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS QUE EMBASAM A 

COBRANÇA. A EXEQUENTE REQUER A CITAÇÃO DA EXECUTADA PARA 

PAGAMENTO DO DÉBITO EM 03 DIAS, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, 

CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA BASE DE 

10%, SOB PENA DE PENHORA. ADVERTÊNCIA: FICA AINDA ADVERTIDA 

A EXECUTADA DE QUE, APERFEIÇOADA A PENHORA, TERÁ O PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS PARA OPOR EMBARGOS.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 3.857,81 - Valor 

Atualizado: R$ 3.857,81 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n° 25347-46.2011.811.0041Código 

729349Vistos.Tentada a citação do requerido em diversos locais, inclusive 

através de consulta dos sistemas à disposição deste Juízo e estas 

restaram infrutíferas.Assim sendo, determino:I - defiro o pedido retro, ao 

que determino a citação do requerido por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo ao exequente o prazo de 

20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da publicação dos editais na 

forma estipulada no inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no 

DJE e afixado no átrio do fórum.Decorrido o prazo do edital e inexistindo 

defesa por parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, 

inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o 

curador para que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se, com urgência, por 

se tratar de processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085297 Nr: 3940-08.2016.811.0041
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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: TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE 

VALORES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP, CNPJ: 

07676863000122. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cobrança no valor de R$ 

31.622,44 (trinta e um mil e seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e 

quatro centavos).

Despacho/Decisão: Processo nº 3940-08.2016.811.0041Código 

1085297Vistos.Considerando as diversas tentativas de citação do 

requerido que foram implementadas, defiro o pedido de fls. 76/76, ao que 

determino a citação da requerida Ótica Matiz LTDA - Epp por edital, com 

prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Concedo à parte 

requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da 

publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do 

NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Decorrido 

o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal.Após a apresentação da defesa, intime-se a autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a contestação 

e os documentos que eventualmente venham a acompanhá-lo, sob pena 

de preclusão.Em seguida, venham-me os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 10 de novembro de 2017.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz 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, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160529 Nr: 36166-66.2016.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COMÉRCIO DE ROUPAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON CHRISTIANO DA 

COSTA SANTOS - OAB:17844 - OAB/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FOX COMÉRCIO DE ROUPAS EPP, CNPJ: 

15051861000176. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cobrança no valor de R$ 2.350,19 

(dois mil trezentos e cinquenta reais e dezenove centavos), referente aos 

meses de 04/2016 e 05/2016.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando as várias tentativas de 

localização da requerida Fox Comércio de Roupas Epp, infrutíferas, bem 

como o grande lapso temporal desde a propositura desta ação até a 

presente data, defiro o pedido de citação por edital, nos termos do art. 

256, II e §3° do CPC/15.Cite-se a ré Fox Comércio de Roupas Epp, por 

edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 

(vinte) dias.Citada a ré por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.Expeça-se o necessário.Intime-se e Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783792 Nr: 37555-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO DOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS 

RODOVIARIOS DE MATO GROSSO DO SUL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS JORGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MS 8822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

07885257000117. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução por quantia certa de 

título executivo extrajudicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 79.603,56 - Valor 

Atualizado: R$ 79.603,56 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Considerando a diversas tentativas de citação do 

executado que foram implementadas, defiro o pedido de fls. 112/114, ao 

que determino acitação da executada Imperativa Transportes LTDA por 

edital, com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC.Concedo á parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para 

comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no 

inciso III do rtigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de fevereito de 

2018Luiz Octávio O. Sabóia RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753979 Nr: 5936-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAIR CÂNDIDO CASTILHO, EUNICE DE 

ALMEIDA CASTILHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 22 de 557



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SINAIR CÂNDIDO CASTILHO, Cpf: 

21191247600, Rg: 815.973, brasileiro(a), casado(a), construtor civil e 

atualmente em local incerto e não sabido EUNICE DE ALMEIDA CASTILHO, 

Cpf: 44929749620, Rg: 2.209.494, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A exequente fora constituída advogada dos 

executados, firmando com esses um contrato de honorários advocatícios, 

onde consta o valor contratado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), forma parcelada. O trabalho contratado foi prestado na íntegra. 

Pelos meios suasórios e legais tentou a exequente o recebimento de seu 

crédito de forma amigável, não conseguindo, contudo, lograr êxito. 2. DO 

DIREITO - Do valor contratado o exequente efetuou apenas o pagamento 

inicial de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), restando ainda 

R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). O artigo 585, II, do 

Código de Processo Civil, consta obrigação de pagar quantia certa em 

época determinada, cuja competência é convalidada pelo artigo 3º, inciso II 

da Lei 9.099/95. 0 art. 24 da Lei nº 8.906/94, por sua vez considera o 

contrato escrito como título executivo, ensejando a propositura da 

respectiva ação, havendo o inadimplemento, o que ocorre no presente 

caso. Por oportuno, transcrevo parte do julgado do STJ: Desta forma, a 

exequente cumpre fielmente com suas obrigações, dando 

acompanhamento ao feito até decisão final, sendo-lhe de direito a 

percepção dos honorários contratados. 3. DA JUSTIÇA GRATUITA – Em 

que pese, Meritíssimo, a parte autora apesar de ser advogada, 

encontra-se atualmente desempregada e não possui condições de 

suportar o valor das custas processuais, das taxas, dos honorários e 

demais encargos judiciários, enfim, dos ônus sucumbenciais, neste 

momento. Destaca-se, que, realmente, não tem condições financeiras de 

arcar com as custas do processo e honorários de advogado sem que isso 

venha em detrimento próprio. Em face disso, e de acordo com a forma 

disciplinada pelo art. 5º, inc. XXXV, alínea “a”, da Carta Magna em vigor e 

leis 1.060/50 e 7.115/83, traz a Autora uma declaração confirmando que 

sua situação econômica não permite vir a juízo sem que isso redunde em 

prejuízo de sua manutenção e de sua prole. 4. DO PEDIDO – A vista do 

exposto, considerando-se a liquidez, certeza e exigibilidade do contrato 

anexo e a inadimplência do executado, requer: a) CITAÇÃO do mesmo, 

através do correio, por se tratar de outra comarca a residência dos 

executados, para pagar no prazo de 3 (três) dias, conforme art. 652 do 

CPC, o valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), ou 

nomear bens à penhora que sejam suficientes à garantia da execução e 

acessórios, sob pena de ser efetuada penhora em bens encontrados e 

tidos como suficientes para garantia do juízo o que se pede nos termos do 

art. 659 do Código de Processo Civil. B) Requer ainda, que a penhora 

recaia preferencialmente na ordem esculpida no art. 655 do CPC, sendo, 

para tanto, necessária expedição de ofício à autoridade supervisora do 

sistema bancário, conforme art. 655-A, solicitando informação sobre 

ativos existentes em nome dos Executados, provendo-se a penhora 

on-line dos valores suficientes para garantirem a execução; c) A 

condenação dos Executados nos ônus decorrentes da sucumbência, tais 

como honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sob 

o valor da causa. 5. DAS PROVAS – Protesta-se provar o alegado por 

todos os meios de provas admitidas pelo Direito, inclusive o depoimento 

pessoal do executado, sob pena de confissão, caso não compareça ou 

comparecendo se recuse a depor (CPC, art. 43 e § 1º), inquirição de 

testemunhas, juntada, requisição e exibição de documentos. Dá-se a 

causa o valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 1.250,00 - Valor 

Atualizado: R$ 1.250,00 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n. 5936-80.2012.811.0041 - 

Código753979Vistos.Considerando as várias tentativas de localização dos 

executados Sinair Cândido Castilho e Eunice de Almeida Castilho, 

infrutíferas, bem como o grande lapso temporal desde a propositura desta 

ação até a presente data, DEFIRO o pedido de citação por edital, nos 

termos do art. 256, II e §3° do CPC/15.Cite-se os executados SINAIR 

CÂNDIDO CASTILHO E EUNICE DE ALMEIDA CASTILHO do valor atualizado 

da dívida (fls. 60), por edital, nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias.Citado o executado por edital, e 

certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em consonância 

com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador 

especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 de novembro de 2017.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441664 Nr: 18068-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROAN SIVIERO DOTTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CORDEIRO - 

OAB:173096/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROAN SIVIERO DOTTO ME, CNPJ: 

08833426000138. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, 

proposta por INDÚSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA., em face de ROAN 

SIVIERO DOTTO ME., distribuída em 12/05/2010, para recebimento dos 

valores constantes nas duplicatas mercantis sacadas em favor da 

executada, consubstanciadas em negócio jurídico firmado entre partes, 

relacionado a compra e venda de mercadorias fabricadas pela exequente. 

Relação das duplicatas sacadas: • Duplicata Mercantil nº 430343/04, 

emitida em 01/12/2008, cujo vencimento ocorreu em 14/02/2009 no valor 

de R$ 1.463,95 (um mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e 

cinco centavos), referente à Nota Fiscal nº 430.343; • Duplicata Mercantil 

nº 430343/05, emitida em 01/12/2008, cujo vencimento ocorreu em 

01/03/2009 no valor de R$ 1.463,95 (um mil quatrocentos e sessenta e 

três reais e noventa e cinco centavos), referente à Nota Fiscal nº 

430.343; • Duplicata Mercantil nº 430342/03, emitida em 01/12/2008, cujo 

vencimento ocorreu em 01/03/2009 no valor de R$ 440,88 (quatrocentos e 

quarenta reais e oitenta e oito centavos), referente à Nota Fiscal nº 

430.342; Comprovado o recebimento das mercadorias e o protesto dos 

títulos, proposta ação execução de título extrajudicial, para recebimento 

dos valores inadimplidos (R$ 3.368,78), acrescido de juros de 1% ao mês, 

e multa de 2%. Valor atribuído à causa: R$ 4.095,42.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 4.095,42 - Valor 

Atualizado: R$ 4.095,42 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pleito de fls. 76.Desta feita, 

considerando o erro material constante na "decisum" de fls 75, retifico-a 

para determinar que cite-se o réu Roan Siviero Dotto Me, por edital, nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Mantenho incólume as demais dterminações da decisão 
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retro.Expeça-se o necessário.Intime-se e Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062495 Nr: 52126-96.2015.811.0041

 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: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS 

LTDA, OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JJ COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

PEÇAS LTDA, CNPJ: 13991785000153 e atualmente em local incerto e não 

sabido OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA, CNPJ: 13534844000164, 

Inscrição Estadual: 134.211383. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 66.073,52 (Sessenta e 

seis mil e setenta e tres reais e cinquenta e dois centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A Exequente é credora das executadas da quantia 

líquida, certa e exigível de R$ 66.073,52 (sessenta e seis mil e setenta e 

três reais e cinquenta e dois centavos) valor este que instruiu a inicial, 

representada por títulos de crédito que instruem a presente. Devidamente 

vencidos, os títulos não foram pagos em seus respectivos vencimentos, 

apesar da cobrança da Exequente, cuja inadimplência persiste até esta 

data. Deste modo, esgotadas todas as possibilidades de solução amigável, 

a exequente não viu outra alternativa a não ser a via judicial para a 

satisfação de seus créditos.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando as várias tentativas de 

localização das requeridas JJComércio de Motocicletas e Peças Ltda e 

OTC Comércio de Motocicletas Ltda, infrutíferas, bem como o grande lapso 

temporal desde a propositura desta ação até a presente data, defiro o 

pedido de citação por edital, nos termos do art. 256, II e §3° do 

CPC/15.Cite-se as requeridas JComércio de Motocicletas e Peças Ltda e 

OTC Comércio de Motocicletas Ltda, por edital, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias.Citadaspor edital, e 

certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em consonância 

com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador 

especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.Expeça-se o 

necessário.Intime-se e Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089863 Nr: 6116-57.2016.811.0041

 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: JUSIMAR DE JESUS CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCÂNTARA 

BARBIEIRO - OAB:11.854 OAB-MT, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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: 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, 27 de junho de 2018.

 Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083318 Nr: 3111-27.2016.811.0041

 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: JOELSON DE OLIVEIRA ROSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 843,25 (oitocentos e 

quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26.11.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa.Expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806118 Nr: 12590-49.2013.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS MORAIS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia – com Dr. Reinaldo Prestes Neto

Data: 10/07/2018

Horário: 13h30min (por ordem de chegada)

Local: Centro Médico CPA – Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário) – fone: 3641-7100 / 99635-6009

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 362186 Nr: 31818-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV GLOBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER GRIMOALDO ROBERTO DE 

RESENDE - OAB:1424/A-DF, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

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

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:6945/MT, JUDSON GOMES DA SILVA 

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

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB: 8857/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 260686 Nr: 21349-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DOURADO BOA SORTE FILHO, NISMA LIMA 

BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO, 

LEONARDO DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI SILVA - OAB:6.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

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

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

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

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

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 739172 Nr: 35806-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS BARROS AQUINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091384 Nr: 6751-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903

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

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

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão 

de fl. 68. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745621 Nr: 42780-63.2011.811.0041

 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: NEUVALTON DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TARGISO DOMINGUES VARGAS, 

VILSON DA SILVA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 745621

Vistos

 Desentranhe-se o mandado de citação para novo diligência pela oficial de 

Justiça Rosilene Duarte Sigarine, visando a citação prejudicada, sem ônus 

para a parte autora, face ao informado na certidão de fl. 112.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2.018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385246 Nr: 20892-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CESAR AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIFFE AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JOSETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:11145/MT

 Processo nº 20892-09.2009.811.0041

 Código 385246

Vistos.

Trata-se de feito que já foi extinto (fl. 201), em conformidade com a Seção 
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29, capítulo II da CNGC.

Às fls. 202, o exequente Leonardo Cesar Augusto, requereu a expedição 

de Certidão de Credito para realizar as providências cabíveis.

 Desta forma, defiro o pedido de expedição da certidão de crédito. Com 

relação à expedição da respectiva certidão, deverá ser observado o 

disposto no art. 586 , da seção 29, capítulo II da CNGC.

Após a expedição da certidão, intime-se o exequente para sua retirada. 

Em seguida, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 21 de Junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 330048 Nr: 2034-61.2008.811.0041

 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): DEVANILDO BENECIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: juliana zafino isidoro ferreira 

mendes - OAB:12794-B, ROGÉRIA DE MELO - OAB:20.406-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2034-61.2008.811.0041

 Código n. 330048

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fls. 68/69, 

cujo resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1112007 Nr: 15541-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALSELIA MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 15541-11.2016.811.0041

Código 1112007

Vistos.

Intime-se PESSOALMENTE a requerente para comparecer à Defensoria 

Pública, no prazo de 05 (cinco) dias, (art. 218, § 3º NCPC) para o 

fornecimento de informações que somente ela pode prestar.

Transcorrido o prazo fixado, e inexistindo manifestação, certifique.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, após voltem-me concluso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721584 Nr: 17090-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SIQUEIRA SANTOS, BENEDITA 

SIQUEIRA SANTOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 Processo n 17090-32.2011.811.0041

Código 721584

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo por correio para manifestar-se, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 432015 Nr: 12033-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI, ODETE 

ZANGEROLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:10.972/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 [...] DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD de fls. 498/499, 

razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a conta de Depósito Judicial do Poder Judiciário, 

considerando-se efetuada a penhora quando confirmada, valendo o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos, 

como o seu respectivo termo, após o que a parte executada deverá ser 

devidamente intimada por correio para manifestar-se, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º). Caso a penhora de 

ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a parte exequente, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de junho de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 452403 Nr: 24550-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZEN ADIB NAFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL JOSE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB:7359 OAB/MT, MARIA 

JOSÉ BARBOSA FERREIRA - OAB:15943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 24550-07.2010.811.0041

Código 452403

Vistos.

Requerido o cumprimento da sentença e determinada a intimação dos 

executados (fl. 125), estes deixaram de satisfazer voluntariamente a 
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obrigação, conforme certidão de fl. 130.

Diante disso, a parte exequente apresentou novo cálculo demonstrativo do 

seu crédito, requerendo a penhora on line de valores pertencentes aos 

executados, bem como caso infrutífero, a consulta nos sistemas 

RENAJUD para penhora de veículos em nome dos devedores (fls. 

132/135).

Pois bem. Intimada regularmente, a parte executada deixou de satisfazer 

voluntariamente no tempo e modo devidos a obrigação pecuniária a ela 

imposta, portanto, a multa e os honorários advocatícios, no patamar de 

10% (dez por cento), cada um, passam a incidir sobre a obrigação, nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Desta feita, DEFIRO o pedido de penhora on line de ativos financeiros dos 

executados até o valor de R$4.079,10 (quatro mil e setenta e nove reais e 

dez centavos), razão pela qual expeço a competente ordem através do 

sistema BACENJUD, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em Gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo para tanto o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, após o que a parte executada 

deverá ser devidamente intimada na pessoa de seu advogado ou não o 

tendo por correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 854 e seus parágrafos e 841 §2º ambos do 

CPC.

Defiro ainda o pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

Quanto ao resultado obtido, manifeste-se o exequente, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

levantamento da restrição de transferência ora lançada “caso positivo”.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 814622 Nr: 21082-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES NUNES DE CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POFFO AUTO PEÇAS LTDA, CARTORIO DO 2º 

OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA COMARCA DE CAMPO 

GRANDE/MS, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS 

SOCIEDADE ANÔNIMA, RICARDO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCAFF PAULI - 

OAB:11.135/MS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A, ISADORA TANNOUS GUIMARÃES GREGIO - 

OAB:12.445-B, MARCELO RADAELLI DA SILVA - OAB:6641-B/MT, 

MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104430/SP

 Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

por não haver no julgado os vícios apontados.Desta feita, REJEITO os 

presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença incólume.Caso 

haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, intime-se a parte 

autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907082 Nr: 34961-70.2014.811.0041

 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: ADEMAR LINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, GABRIELA FERNANDES CAMPOS - OAB:17161/O, JULIANA 

GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A OAB/MT

 Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

por não haver no julgado os vícios apontados.Desta feita, REJEITO os 

presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença incólume.Caso 

haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, intime-se a parte 

autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036228 Nr: 39698-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA RODRIGUES

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

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

SOUSA - OAB:, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Processo n. 39698-82.2015.811.0041

Código 1036228

Vistos.

As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do feito (fls. 221/222).

 Pugnaram pela expedição de alvará em favor da requerida em relação 

aos valores depositados nos autos (fls. 77/79).

Às fls. 224 a executada colacionou nos autos comprovante do 

cumprimento integral do acordo firmado.

É o relatório.

 Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro no artigo 487, III, "b" e 924, do Novo Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

Expeça-se alvará em favor da executada no valor de R$ 6.907,19 (seis mil 

novecentos e sete reais e dezenove centavos) (fls. 77/79), conforme 

dados bancários à fl. 222. Com relação a expedição do alvará, deverá ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e após a expedição do respectivo alvará, arquive-se com baixa 

na distribuição e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903818 Nr: 32725-48.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DE ALMEIDA TAVEIRA, FABIANA ZARQUE 

MONTEIRO DA SILVA, WALDEMIRO ONOFRE NETO, RODRIGO VALÉRIO 

GONÇALVES DE ANRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA UNIVERSIDADE DE VÁRZEA 

GRANDE - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685/O

 “Assim sendo, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores 

da medida em questão, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inaugurais. 

Condeno os REQUERENTES ao pagamento das custas e despesas 
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processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao disposto no art. 85 §§ 8° e 

2° do CPC. (...)”Caso haja a interposição de recurso de apelação pela 

parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883297 Nr: 18749-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MUNIZ DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para apresentarem proposta de acordo ou 

especificarem as provas que pretendem produzir, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sem prejuízo do eventual julgamento antecipado do feito.

Há que se ressaltar no presente caso que é da parte ré o ônus da prova, 

uma vez que a questão debatida nos autos configura possível fato do 

serviço, o que impõe a inversão "ex lege" (CDC, 14, § 3º).

Sem prejuízo, desentranhe a Secretaria deste Juízo, imediatamente, os 

documentos de fls. 104-113, certificando o ocorrido, os quais deverão ser 

devidamente juntandos ao processo a que endereçados.

Após o decurso do prazo, façam-me os autos conclusos .

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940322 Nr: 54746-18.2014.811.0041

 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: ROSIMAR LUCAS DA COSTA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 (...).Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito (fls. 161).Na hipótese de o devedor ser representada pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento.Não ocorrendo o pagamento no 

mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de junho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 450620 Nr: 23144-48.2010.811.0041

 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: ESPOLIO DE GALIANA JULIETA DE QUEIROZ DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BERT, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN CAROLINE GOLONI - 

OAB:19711/0 MT, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.684-A, 

GLEYSON FERNANDES LOPES DIAS - OAB:, RALFF HOFFMANN - 

OAB:13128-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 23144-48.2010.811.0041

Código 450620

SENTENÇA

As partes apresentaram acordo às fls. 730/733, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação de uma parcela única no valor de R$ 

110.000,00.

Após, com efetivo cumprimento o acordo requerem, consequentemente, a 

extinção do presente feito.

É o relatório. Decido.

Verifica-se que com o parcelamento proposto no acordo, o prazo final 

para cumprimento da obrigação ocorrerá em Julho/2018.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de auto composição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Todavia, as partes ficam dispensadas das custas 

remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167486 Nr: 39015-11.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA, GLAUCIA SANTA 

CESTARI, CLÁUDIO ODAIR PENASSO, LUANA CESTARI PENASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840312 Nr: 44722-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÇA FORTE AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL PESCA ENCARTELADORA, INDUSTRIA 
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E COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - OAB:11102 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115843 Nr: 16946-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON OLIVEIRA VITALINO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n° 16946-82.2016.811.0041

Código 1115843

Vistos.

Verifico que às fls. 172 e 198, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 206 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.068,76 (quatro mil e sessenta e oito reais e setenta e 

seis centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 206. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167944 Nr: 39250-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES BARBOSA 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 CÉSAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 39250-75.2016.811.0041

Código 1167944

Vistos.

Verifico que às fls. 114, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 117 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 5.904,61 (cinco mil novecentos e quatro reais e sessenta 

e um centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 117. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 407326 Nr: 39396-48.2009.811.0041

 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: APARECIDA CAMARGO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 39396-48.2009.811.0041

Código 407326

Vistos.

Indefiro o pedido de dilação de prazo pleiteado às fls. 225/226.

Intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos respectivos 

honorários no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC). Ressalvo que 

caso a executada não cumpra ao determinado no prazo legal, ser-lhe-á 

aplicada multa por litigância de má-fé.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083049 Nr: 2983-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DOS SANTOS 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-O/MT

 Processo n° 2983-07.2016.811.0041

Código 1083049

Vistos.

Verifico que às fls. 121, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.
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O exequente se manifestou à fl. 123 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.154,29 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e 

vinte e nove centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 123. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1038329 Nr: 40731-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n° 40731-10.2015.811.0041

Código 1038329

Vistos.

Verifico que às fls. 124, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 132 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 7.449,25 (sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais 

e vinte e cinco centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 132. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089037 Nr: 5728-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS APARECIDA DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n° 5728-57.2016.811.0041

Código 1089037

Vistos.

Verifico que às fls. 158, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 160 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 10.052,08 (dez mil e cinquenta e dois reais e oito 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 160. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763146 Nr: 15712-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI GONÇALVES BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se alvará em favor do patrono 

do exequente no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme 

dados bancários à fl. 111.Sem prejuízo, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento no valor de 15.043,01 (quinze mil e 

quarenta e três reais e um centavo), conforme dados bancários 

declinados à fl. 111. Com relação a expedição do alvará, deverá ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:“Art. 1º As 
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decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Com 

a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940758 Nr: 55035-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIBERTI BENTO DE PAULA

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 55035-48.2014.811.0041

Código 940758

Vistos.

Verifico que às fls. 166, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 168 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 2.447,54 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 168. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 245705 Nr: 13741-94.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AQUINO BATISTA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BÁSICA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SORRENTINO 

CORRÊA - OAB:12808/MT, TULIO SERGIO MISSEL SILVA - 

OAB:2972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, GILMAR VIANA MOURATO - OAB:14265-A, 

ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504

 Código 245705

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 189).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de Junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 306261 Nr: 15847-92.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE SOUZA PIRES, BENEDITO BORGES 

ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE FEMINA, 

JOAO FELIX DIAS, BENEDITO BORGES ALMEIDA FILHO, ROSANA DE 

SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779, SARA 

DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8.548 - MT, Eliane Cristina Ferreira Sanches - 

OAB:7863/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, SARA DE 

LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 Processo n. 15847-92.2007.811.0041

Código 306261

Vistos.

Defiro o petitório de fls. 659/660, expeça-se alvará em favor da parte 

autora, conforme dados bancários à fl. 659. Com relação a expedição do 

alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767016 Nr: 19812-05.2012.811.0041
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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: MARYHÉLVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, 

BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL 

PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - OAB:160.435

 Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a 

sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação pela 

parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139014 Nr: 27014-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMBERLLY SANTOS GUANDALINI

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 27014-91.2016.811.0041

Código 1139014

Vistos.

Verifico que às fls. 158, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 160 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.865,95 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais 

e noventa e cinco centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 160. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1105093 Nr: 12568-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OTAVIO LEMES DUARTE

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n° 12568-83.2016.811.0041

Código 1105093

Vistos.

Verifico que às fls. 212, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 214 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 7.116,38 (sete mil cento e dezesseis reais e trinta e oito 

centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 214. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132605 Nr: 24121-30.2016.811.0041

 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: ROGÉRIO EDUARDO LOEVEN

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Processo n° 24121-30.2016.811.0041

Código 1132605

 Vistos.

 Ante o petitório à fl. 74, determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 30 (trinta) dias.

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 906710 Nr: 34714-89.2014.811.0041

 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: ELIZEU LEMES DE FIGUEIREDO

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da ação de cobrança de 
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seguro obrigatório - DPVAT movida por ELIZEU LEMES DE FIGUEIREDO, 

para condenar a requerida ITAU SEGUROS S/A ao pagamento da 

importância de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (22.04.2012) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924553 Nr: 46197-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:OAB/MS 9.979, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP

 Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

por não haver no julgado os vícios propalados.Desta feita, REJEITO os 

presentes embargos de declaração.Caso haja a interposição de recurso 

de apelação, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019597 Nr: 31663-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos.

Cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 105, no que tange a 

intimação da executada para efetuar o pagamento da condenação, 

conforme cálculo atualizado de fls. 107.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 778374 Nr: 31776-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a 

sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação pela 

parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 726500 Nr: 22310-11.2011.811.0041

 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: VALDIR JOSÉ DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14.520/MT, MARCIO DOS SANTOS - OAB:16870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Vistos.

As partes noticiaram às fls. 211-213, que celebraram acordo.

É o breve relato. Fundamento e decido.

As partes são maiores, capazes e estão devidamente representadas e o 

objeto da avença versa acerca de direito patrimonial disponível, estando 

preenchidos os requisitos legais para a sua homologação.

Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, "b", do Novo Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

Havendo a comprovação da satisfação das obrigações decorrentes do 

acordo, venham-me os autos conclusos para a respectiva extinção.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1032637 Nr: 37892-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGIO DI PARMA, 

WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBELY MORENO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - 

OAB:2978/MT, TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 11.993

 Processo n. 37892-12.2015.811.0041

Código 1032637

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Defiro, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta ao RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.
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Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 413771 Nr: 2605-61.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DA COOPERATIVA DE 

CRÉD. DOS ESTADOS DE MT/MS, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, RODRIGO ELIAS DE SOUZA - OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

por não haver no julgado os vícios apontados.Desta feita, REJEITO os 

presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença incólume.Caso 

haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, intime-se a parte 

autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932876 Nr: 50871-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 50871-40.2014.811.0041

Código 932876

Vistos.

Verifico que às fls. 139/153, a requerida colacionou comprovantes do 

pagamento espontâneo da obrigação e das custas processuais, contudo, 

não efetuou o pagamento referente aos honorários periciais conforme 

determinado às fls. 118.

Desta feita, intime-se a executada para efetuar o pagamento do perito 

judicial, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

Da mesma forma, intime-se o exequente para manifestar acerca do 

cumprimento espontâneo da sentença (fl. 144), e em caso de discordância 

colacione aos autos cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da 

quantia que entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1091384 Nr: 6751-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903

 Processo nº 6751-38.2016.811.0041 - Código 1091384

Vistos.

As ações para cobrança de seguro DPVAT são propostas pelo rito 

sumário devido à celeridade processual deste, que concentra os atos 

processuais na audiência de conciliação, que deve ser designada dentro 

de 30 dias, conforme determinação do art. 277, caput, do Código de 

Processo Civil.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no sentido de 

que, inexistindo prejuízos à parte, pode o juiz converter o rito escolhido 

pelo autor da demanda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONVERSÃO - RITO SUMÁRIO PARA O RITO 

ORDINÁRIO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - 

RECURSO IMPROVIDO. A doutrina e a jurisprudência firmaram o 

entendimento de que não acarreta nulidade do processo a conversão para 

o procedimento ordinário, nas causas em que o rito sumário era o 

adequado, uma vez que aquele apenas torna mais longo o caminho, com 

maior amplitude de defesa, não implicando em qualquer dano processual 

aos litigantes.” (AI, 97024/2009, DR.CIRIO MIOTTO, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 05/05/2010, Data da publicação no DJE 

14/05/2010)” (grifei)

Posto isto, em atenção ao princípio da celeridade processual, bem como 

inexistindo prejuízos às partes e, ainda, considerando a necessidade de 

realização de perícias médicas na maioria das ações desta natureza, 

converto o rito sumário em ordinário, conforme me permite o art. 277, § 4º, 

do Código de Processo Civil.

 Anote-se no sistema Apolo e capa dos autos.

Cite-se a parte ré para responder em 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 285 e 319).

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor.

Intime-se o autor para informar o CEP (código de endereçamento postal).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 02 de março de 2016.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1163397 Nr: 37286-47.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL DA SILVA VIANA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

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

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

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão 

de fls. 169/170. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160529 Nr: 36166-66.2016.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COMÉRCIO DE ROUPAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON CHRISTIANO DA 

COSTA SANTOS - OAB:17844 - OAB/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049149 Nr: 46016-81.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FERNANDES DA COSTA

 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, bem como no que dispõe o Provimento 

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

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085297 Nr: 3940-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE 

VALORES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062495 Nr: 52126-96.2015.811.0041

 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: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS 

LTDA, OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418451 Nr: 5280-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

FERNANDO MENDONÇA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNK 10 PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 

ME, WALTER LUIZ DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 438115 Nr: 15718-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER JORGE DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 441664 Nr: 18068-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROAN SIVIERO DOTTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CORDEIRO - 

OAB:173096/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783792 Nr: 37555-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO DOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS 

RODOVIARIOS DE MATO GROSSO DO SUL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS JORGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MS 8822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729349 Nr: 25347-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC BORGES TRANSPORTE CCB 

TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEL, CARLOS CESA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 856393 Nr: 58705-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMIL ARABE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011754-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011754-83.2018.8.11.0041. AUTOR: LUZIA 

PEREIRA PERES RÉU: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A 

Vistos. LUZIA PEREIRA PERES ajuizou a presente “AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE 

TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” em face de 

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, pretendendo, 

liminarmente, a cominação à ré da obrigação de suspender a cobrança da 

parcela no valor de R$ 92,20, da fatura do seu cartão de crédito Calcard 

n. 6364.5033.8807.0489. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, 

defiro à parte autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, 

nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão 

liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

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

de cognição sumária que a sua compra foi única, conforme se denota da 

reclamação registrada junto à empresa varejista ré em 10/01/2018 (id 

12999855), em relação à qual não houve qualquer providência pela parte 

ré (id. 12999845). Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora 

sobrevive benefício de aposentadoria de valor módico, cujo endividamento 

decorrente da cobrança abusa de valores pode causar-lhe dificuldades 

no adimplemento das suas obrigações. Assim, preenchidos os 

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada 

comporta deferimento, eis que evidenciados a probabilidade do direito, o 

perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante do exposto, 

DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, nos 

termos do artigo 300 do NCPC, para determinar à parte ré que adote 

providencias, no prazo de 05 (cinco) dias, destinadas à suspensão do 

débito da parcela no valor de R$ 92,20, da fatura do cartão de crédito 

CALCARD de n. 6364.5033.8807.0489, da parte autora, até o deslinde 

deste feito, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro 

desde já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 10.000,00 

(dez mil reais), sem prejuízo da sua majoração. Por outro lado, tratando-se 

de relação de consumo, inverto o ônus da prova, em razão da 

hipossuficiência da parte autora (CDC, 6º, VIII). Em atenção ao que 

determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 27/08/2018, às 10:30 

horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id 11391256), para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 26 de junho de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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Processo Número: 1016555-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)
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ALEXANDRE LUIS DE QUADROS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016555-42.2018.8.11.0041. AUTOR: BUNGE 

ALIMENTOS S/A RÉU: ALEXANDRE LUIS DE QUADROS SILVA Vistos. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa 

Contratual proposta por BUNGE ALIMENTOS S.A em face de ALEXANDRE 

LUIS DE QUADROS SILVA, ambos qualificados nos autos. A autora 

compareceu nos autos informando que a presente ação foi distribuída 

equivocamente para esta Comarca, onde deveria ter sido distribuída na 

Comarca de Nova Mutum/MT. Compulsando os autos, verifico pela 

exordial, bem como pelo recolhimento das custas (id. 13660120 e 

13660138), que a presente ação foi endereçada para a referida Comarca. 

Pelo exposto, DECLINO da competência para julgamento do feito, 

determinando sua remessa, à comarca de Nova Mutum/MT, com as baixas 

e anotações necessárias. Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015560-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1015560-29.2018.8.11.0041 Vistos. 
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Trata-se de ação intentada por AUTOR: WAGNER ROSA DOS SANTOS em 

desfavor de RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS , no qual se discute relação jurídica fundada em contrato 

estabelecido com instituição financeira. Com a criação das varas 

bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas 

são as competentes para processar e julgar as demandas que envolvem 

interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões 

de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, 

financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de divida. O artigo 1º §º do provimento 004/2008/CM, assim 

dispõe: Artigo 1º parágrafo 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Insta destacar que mesmo que o pedido esteja 

cumulado com perdas e danos, não há como afastar a competência da 

Vara Bancária, na medida em que conforme previsão do § 2º: “§ 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.” No caso em 

tela o pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a 

competência para seu processamento é exclusiva de uma das Varas 

Bancárias desta Comarca. Com tais considerações, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência em direito bancário desta Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito, devendo estes 

autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição ao juízo competente. Procedam-se às baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006007-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

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

Trata-se dos embargos de declaração de id 13486642, opostos pela parte 

autora em face da decisão de id 12996857, que indeferiu a tutela 

provisória de urgência por ele almejada, alegando genericamente a 

existência de contradição, obscuridade e omissão, porquanto, teria 

alegado por diversas vezes que não tem relacionamento com a instituição 

financeira ré, ao que questionou a razão do seu nome ter sido negativado, 

respondendo ele mesmo que tal reposta somente poderá ser obtida com o 

ingresso da parte ré nestes autos, razão pela qual requereu o acolhimento 

dos seus embargos para que os vícios apontados fossem sanados. É o 

breve relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos (id 13489928). Acerca dos Embargos de 

Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil 

dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou erro material, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a 

indicação de tais vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais 

Pátrios inclusive os Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos. Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de 

nenhum vício. Isso porque, a decisão foi clara e expressa quanto ao não 

preenchimento de requisito necessário ao deferimento da tutela provisória 

de urgência vindicada, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, porquanto, a parte autora não ter demonstrado que não 

foi beneficiada com financiamento cujo inadimplemento pudesse ter dado 

ensejo à negativação do seu nome em cadastros restritivos de crédito. 

Consignou-se, ainda, que a narrativa feita junto ao Procon cita o 

envolvimento de terceiro que não compõe o polo passivo da demanda, 

bem como, não ter sido possível verificar o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a 

sofrer em decorrência de conduta da parte ré que venha a ser 

eventualmente considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em 

perdas e danos. Ademais, como bem considerou a parte autora, a 

manifestação da parte ré é imprescindível para a solução da questão 

(inexistência de relação jurídica). Na verdade, a parte embargante 

pretende a modificação da decisão, sendo a via dos declaratórios 

inadequada para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. 

(TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. 

(TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Assim, os presentes 

embargos declaratórios não comportam acolhimento por não haver no 

julgado qualquer dos vícios apontados. Desta feita, REJEITO os presentes 

embargos de declaração. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada anteriormente, para o que devem ser ultimadas as 

determinações contidas na decisão de id 12996857. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029037-56.2017.8.11.0041. AUTOR: FH 

TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EM 

SEGURANCA LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A., M. SABATINI FILHO & 

CIA. LTDA. - ME Vistos. FH TREINAMENTO, CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL EM SEGURANCA LTDA. ajuizou a presente 

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM PEDIDO DE DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face de TELEFONICA BRASIL 

S/A E M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME, pretendendo, liminarmente, a 

cominação à primeira ré da obrigação consubstanciada na restituição das 

suas linhas telefônicas móveis para os planos que se encontravam 

anteriormente à celebração de plano empresarial. É o relato do necessário. 

Decido. Inicialmente, recebo a emenda da petição inicial, fixando o valor da 

causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao pedido de 

indenização por danos morais. Com relação ao pedido de concessão 

liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

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

sede de cognição sumária, a abusividade da migração das linhas 

telefônicas móveis celulares para o plano empresarial, porquanto, embora 

tenha sido possível constatar inicialmente o enfretamento de alguns 

problemas para a sua efetivação, foi possível constatar também que após 

a sua implementação, a parte autora utilizou regularmente os serviços do 

plano empresarial sem registrar qualquer reclamação junto às partes rés, 

o que aparentemente costumava fazer através de e-mails direcionados 

para a segunda ré quando surgiam problemas durante a fase de 

pré-contratação. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante 

das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o 

dano que a parte autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte 

ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita poderá 

ser resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchidos os 

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

comporta deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Por outro 

lado, tratando-se de relação de consumo, inverto o ônus da prova, em 

razão da hipossuficiência da parte autora. Em atenção ao que determina o 

art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 27/08/2018, às 09:30 horas, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

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

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033371-36.2017.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

AUXILIADORA DA SILVA RÉU: ADAO A SILVA - ME, ADAO ARRUDAS 

SILVA Vistos. MARIA AUXILIADORA DA SILVA ajuizou a presente “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” em face de 

ADAO A SILVA – ME E ADAO ARRUDAS SILVA, pretendendo, 

liminarmente, a cominação da obrigação consubstanciada na exclusão das 

pessoas que indicar e na abstenção de receber valores em nome da 

proprietário do imóvel objeto do contrato de administração de imóveis e 

serviços considerado como resolvido. É o relato do necessário. Decido. 

Com relação ao pedido de concessão liminar de tutela provisória de 

urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito deve estar 

cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do 

processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza 

a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo 

de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona 

que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes 

baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre 

a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar 

que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes 

possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] Já 

quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”. 

[2] No caso dos autos, não foi possível constatar o preenchimento dos 

requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência 

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

autora não logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária, que 

a parte ré tenha incluído ou mantido indevidamente em órgãos de proteção 

ao crédito o nome de eventuais inquilinos dos imóveis de propriedade da 

parte autora ou que a parte ré venha também recebendo indevidamente 

aluguéis em nome da parte autora, mormente pelo fato de tais deveres de 

conduta decorrerem naturalmente da resolução do contrato havido entre 

as partes para o que exigia simples notificação pela parte interessada à 

contraparte. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das 
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alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o dano que a 

parte autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte ré que 

venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita será resolvido 

em perdas e danos. Assim, não preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada não comporta 

deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Por outro 

lado, tratando-se de relação de consumo, inverto o ônus da prova, em 

razão da hipossuficiência da parte autora. Em atenção ao que determina o 

art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 27/08/2018, às 09:00 horas, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

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

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

25 de junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018443-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLOS EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA INTERESSADO: BANCO 

DO BRASIL Vistos. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial para 

levantamento de valores em decorrência de sucessão causa mortis, 

distribuída para esta Terceira Vara Cível. É o relato do necessário. Decido. 

Este procedimento voluntário foi ajuizado, objetivando o levantamento, 

perante o Banco do Brasil S/A, dos valores deixados a título de benefícios 

do INSS. Portanto, este feito deverá ser redistribuído a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, as quais têm 

competência para processar e julgar questões desta natureza. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO - DIREITO 

DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A 

matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na 

Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) 

e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da Vara de 

Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente 

para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores 

deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. - 

Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos 

atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, 

nos termos do § 2º, do artigo 113, do CPC/73. (TJMG, AI 

10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 

4/8/2015, p. 7/8/2015). Nesse diapasão, estabelecida competência 

específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se 

incompetente para o processamento e julgamento do Pedido de Alvará 

decorrente de sucessão causa mortis. Desta feita, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, nos termos dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às 

providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Sentença
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1013927-80.2018.8.11.0041 Vistos. Antes do 

despacho inicial, a parte autora desistiu da ação. Note-se, que não houve 

citação da parte ré, sendo, assim, desnecessária a sua anuência. Diante 

do exposto, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da presente ação, 

extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do NCPC. Custas e despesas processuais pela parte autora, ao 

passo que a ação não trata de sustação, mas de cancelamento de 

protesto, não havendo que se falar em prejudicialidade por suposta 

demora na apreciação de liminar, cujo pedido de tutela provisória de 

urgência sequer foi marcado no sistema PJE por ocasião da distribuição 

do processo, o que é de responsabilidade do advogado. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em 

razão da não complementação da formação da relação jurídica 

processual. Às providências. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo. Cuiabá, 27 

de junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019861-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CHAGAS ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019861-87.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELVIRA CHAGAS ANTONIO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Manifeste-se a parte autora acerca do depósito 

voluntário da condenação de id. 13577217, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029523-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO DA SILVA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029523-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUZIANO DA SILVA DUTRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Manifeste-se a parte autora acerca do depósito 

voluntário da condenação de id. 13455034 , no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028870-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARLOS AMANCIO PESSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028870-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JONATHAN CARLOS AMANCIO PESSETTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Manifeste-se a parte autora acerca do 

depósito voluntário da condenação de id. 13536965, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015790-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRIZA FRANCIELLI SOUSA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015790-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SABRIZA FRANCIELLI SOUSA LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Manifeste-se a parte autora acerca do 

deposito voluntario da condenação de id. 13608294, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035503-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIDAL (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035503-66.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIDAL REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cumpra-se integralmente a decisão de 

id. 12969860. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035098-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE LOPES DA COSTA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035098-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MATHEUS HENRIQUE LOPES DA COSTA TEIXEIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará do valor 

depositado de id. 13131224, observando-se os dados bancários indicados 

em id. 13607097. Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032194-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032194-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA LIMA EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029006-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029006-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNO RAFAEL CUNHA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora observando-se os dados bancários indicados no ID. 13422517. 
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Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000990-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ESEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o médico perito Dr. 

Roberto Azevedo (CRM-1958), para manifestar acerca dos quesitos 

complementares apresentados pela requerida na petição de Id. 13317827, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Com a resposta, intimem-se às partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a resposta do perito. No mais, 

indefiro o pedido de regularização processual, tendo em vista que o autor 

emendou a inicial no Id. 11644367. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000642-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000642-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 12776303. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019243-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019243-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MOISES ANTONIO RODRIGUES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor 

da parte autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 

12986544. Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020877-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIELE SILVA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020877-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GLACIELE SILVA NOGUEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13585097. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034598-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034598-61.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REINALDO DA SILVA SANTANA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 13609265. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037509-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL DOS SANTOS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037509-46.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WENDEL DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizada por WENDEL DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

da importância do valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 30/07/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram comprovados o nexo 

causal e a invalidez. Caso haja eventual condenação, pugna para que o 

limite da indenização seja proporcional à extensão do dano a ser extraído 

por meio de prova pericial. Houve a realização de perícia, Id. 12345211, 

sendo apresentado laudo, manifestando-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/07/2017. 

Entendo que o presente processo se encontra maduro para julgamento, 
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nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a análise das preliminares. I – Da 

Inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Da 

Ausência de Requerimento Administrativo Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. O autor 

colacionou no Id. 11123794 a cópia do requerimento administrativo. Tal 

requerimento foi protocolado em 08/11/2017, mas não obteve resposta. 

Ademais, a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017). Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a analise do mérito. III- Da Ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar 

alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse 

documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, 

verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por esses motivos, afasto a preliminar 

ventilada e passo a análise do mérito. IV– Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 11123748), bem como laudo pericial (Id. 12345211). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 30/07/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do PUNHO ESQUERDO de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(30/07/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004371-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004371-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO ALVES MATTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 12552518. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016966-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARRUDA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016966-22.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO PAULO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13070060. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021156-28.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021156-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SANDRA DIAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13167211. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014836-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS DUARTE 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014836-59.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADONIAS DUARTE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13165113. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022198-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VALADIER NEVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022198-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LAERCIO VALADIER NEVES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 13166947. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022686-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXNEY RODOLFO 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022686-67.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAXNEY RODOLFO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13070570. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021157-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON LIMA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021157-13.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RAMON LIMA DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 

dados bancários indicados no ID. 13070817. Após, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021703-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS URBANO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021703-05.2016.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS URBANO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13454450. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002400-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002400-68.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE AGUIAR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 13213933. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1006125-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAMIAO GASPAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006125-65.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MANOEL DAMIAO GASPAR DA SILVA EXECUTADO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 13251080. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000508-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000508-27.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADAO BARBOSA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 12683173. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000459-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 12548081. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011876-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS DE PAULA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011876-33.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JHONATAS DE PAULA SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 12761517. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022112-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY NUNES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022112-78.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIDNEY NUNES ROSA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 12898338. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015983-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAMIL MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015983-57.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ODAMIL MARQUES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 12905778. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020858-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRICK BASTOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020858-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HENRICK BASTOS DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13114152.. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 44 de 557



Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023666-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIERRE DANNY AMARAL RADOUX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023666-48.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PIERRE DANNY AMARAL RADOUX EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte 

autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 13198007. 

Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019681-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019681-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA ROSA DO NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13602920. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016901-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEBASTIAO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016901-27.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO SEBASTIAO DA CRUZ EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 

13752153. Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020093-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020093-65.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CICERO DA SILVA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13377926. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016002-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016002-29.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LAURO CESAR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13751774. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005095-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005095-92.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDETE FERREIRA GUIMARAES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor 

da parte autora, observando-se os dados bancários indicados no ID. 

13214328. Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018178-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018178-78.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE HUMBERTO DE DEUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Expeça-se alvará em favor da parte autora, 

observando-se os dados bancários indicados no ID. 13035123. Após, 
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arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017365-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS PEREIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017365-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA DOMINGAS PEREIRA NUNES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS c.c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MARIA DOMINGAS 

PEREIRA NUNES em desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte autora contesta as faturas de 

setembro/2015 (R$ 266,02) e outubro/2015 (R$ 155,01), ao argumento de 

que não correspondem ao consumo real. Afirma que teve o serviço de 

energia suspenso em fevereiro/2018 em decorrência de tais débitos. 

Segue alegando que realizou a quitação das faturas supracitadas e ainda 

assim não foi restabelecida a energia em sua unidade consumidora, 

apesar de ter informado a ré sobre o pagamento. Por fim, informa que a ré 

encaminhou fatura do mês de maio/2018 cobrando o valor de R$ 177,30 

(cento e setenta e sete reais e trinta centavos), no entanto, encontra-se 

sem energia desde fevereiro/2018, de forma que não teria nada a pagar. 

Pois bem. As alegações da parte autora não se apresentam de forma 

clara, não sabendo por certo se a suspensão do serviço de energia 

decorreu das faturas pretéritas ou de faturas atuais, já que da análise do 

extrato colacionado junto ao ID n. 13746746, verifica-se que a partir do 

mês 03/2018 as faturas estão inadimplentes. Visando obter maiores 

subsídios para analisar o pedido liminar, entendo por bem ouvir a parte 

contrária. Assim, intime-se a parte requerida para que se manifeste 

acerca da petição inicial, no prazo de 72 horas. Após, voltem-me os autos 

concluso com urgência para análise do pedido liminar. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017565-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER BANESPA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017565-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA REQUERIDO: SANTANDER 

BANESPA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL Cumpra-se a 

missiva citando a parte requerida no endereço informado em Id.13765579 - 

pág. 2. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016168-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016168-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos documento que comprove 

a realização do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro 

pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do CPC); Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de Junho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014511-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PATRICK ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014511-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ERICK PATRICK ALVES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos a 

procuração devidamente assinada pelo autor (art. 320 do CPC); Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014742-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014742-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documento que comprove a 

realização do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro 

pleiteado ou a recusa do pagamento (art.320 do CPC). Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art.321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014168-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE LUCILIA DA SILVA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014168-54.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: MARIZETE LUCILIA DA SILVA - ME 

Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016517-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA CRISTINA CARVALHO BISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016517-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LILIA CRISTINA CARVALHO BISCO FERREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cumpra-se a 

missiva citando a parte requerida no endereço informado em Id.13652110- 

pág. 2. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016634-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016634-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLEUDES DE OLIVEIRA RODRIGUES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Indique o 

endereço eletrônico das partes (art. 319, II, do CPC); ii) Junte aos autos 

documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira; iii) Junte aos 

autos as provas com que pretende demonstrar os fatos alegados, tais 

como os extratos dos últimos 12 (doze) meses (art. 319, inciso VI, CPC); 

Advirto a parte autora que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Em se 

tratando do item “ii”, o não atendimento da providência acarretará o 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de junho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014339-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. PARRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014339-11.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: A. C. B. PARRA EIRELI - ME Cite-se a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015534-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURENY TELES 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015534-31.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAURENY TELES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita. Advirto a 

Requerente que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art.320 e art.321, parágrafo único, ambos do 

CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015579-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALMIR SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015579-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO ALMIR SANTOS SILVA RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 26/07/2018, às 10h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015568-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILDO GOMES ROCHA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015568-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: ADAILDO GOMES 

ROCHA DE SOUZA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015476-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS OAB - ES18836 (ADVOGADO)

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO (EXECUTADO)

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO (EXECUTADO)

ROSINHA SANTOS CARVALHO (EXECUTADO)

ILDEU CARVALHO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015476-28.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CASA DO ADUBO S.A EXECUTADO: COMERCIAL DE PRODUTOS 

VETERINARIOS ARENAPOLIS LTDA - ME, ILDEU CARVALHO LIMA, 

ROSINHA SANTOS CARVALHO, ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO, 

MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO Cite-se a parte executada, via 

carta precatória, para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016575-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016575-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS REQUERIDO: 

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos cópia do comprovante de residência 

do autor.; Advirto a parte autora que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art.320 e art.321, 

parágrafo único, ambos do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017110-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO)

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY JOSE DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017110-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA EXECUTADO: ARY JOSE DA 

SILVA JUNIOR A empresa requerida pugna na exordial pelo deferimento 

dos benefícios da gratuidade da justiça ou, caso assim não se entenda 

pelo recolhimento das custas ao final do processo. Contudo, os autores 

não lograram êxito em comprovar sua condição de miserabilidade 

financeira, o que autorizaria a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa 

em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita’ (REsp 1.075.767/MG, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Dessa forma, 
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INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça. Quanto ao pagamento 

das custas ao final, o art. 456, contido no Capítulo II, Seção 14, da CNGC, 

prevê a seguinte redação: Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível. Extrai-se que as custas devem ser recolhidas no 

momento da distribuição, salvo se ficar demonstrado o estado de 

hipossuficiência que impossibilite de fazê-la de imediato, o que não restou 

evidenciado nos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de recolhimento de 

custas processuais ao final do processo. Intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do 

CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT, 26 de junho de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017530-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR SEBASTIAO DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017530-64.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SAMIR SEBASTIAO DA COSTA RIBEIRO REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Indique o endereço eletrônico das partes (art. 319, II, do CPC); ii) Junte aos 

autos seus documentos pessoais e comprovante de residência (art. 320 

do CPC); iii) Junte aos autos documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira; Advirto a parte autora que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único). Em se tratando do item “iii”, o não atendimento da 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 26 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017798-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARQUES FERNANDES AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA NASSIF PEREIRA LIMA OAB - SP159579 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV CENTRO AMÉRICA CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017798-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VINICIUS MARQUES FERNANDES AGUIAR RÉU: TV CENTRO AMÉRICA 

CUIABÁ Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos as provas com que 

pretende demonstrar os fatos alegados, tais como a negativa da ré em 

fornecer as imagens solicitadas; ii) Indique os endereços eletrônicos do 

autor e do réu (art. 319, II, do CPC); Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017930-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON GONCALVES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017930-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEIDSON GONCALVES BUENO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos documento que comprove 

a realização do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro 

pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do CPC); Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de junho de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 876169 Nr: 14194-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LIMA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 941805 Nr: 55641-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDADE VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 942014 Nr: 55755-15.2014.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, 

NATANAZIA ALVES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATANAZIA ALVES ALENCAR 

- OAB:9026/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de carência de ação suscitada nos 

embargos monitórios, e, via de consequência, JULGO e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 

485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora/embagada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. ]Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921382 Nr: 44247-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENIR MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DOS SANTOS 

COSTA - OAB:18366/E, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:11665

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, § 8º, do CPC.Contudo, face ao deferimento 

de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 863947 Nr: 4768-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. A. VAZ & CIA LTDA ME., WANDERLEY ALVES VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, RAQUEL DREYER - 

OAB:8413/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para condenar SOLIDARIAMENTE a ré Lidergás Transporte Comércio e 

Distribuição Ltda. e a denunciada Sul América Cia Nacional de Seguros ao 

pagamento da quantia de R$ 12.685,22 (doze mil seiscentos e oitenta e 

cinco reais e vinte e dois centavos), referente ao conserto do veículo de 

propriedade do autor, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do 

evento danoso (20/02/2013), e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data da citação, sendo a responsabilidade da Sul América limitada 

ao valor da apólice; b) Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado pelo réu. Condeno solidariamente a ré Lidergás Transporte 

Comércio e Distribuição Ltda. e a denunciada Sul América Cia Nacional de 

Seguros ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1204040 Nr: 5964-72.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, NEILA LEITE DE 

BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ABILIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 Homologo a desistência do depoimento pessoal das partes.

Designo audiência de continuação para oitiva da testemunha Leonardo 

Bocchese para o dia de 01/08/2018 às 17h00min devendo o douto 

advogado da parte embargante proceder a intimação do mesmo.

Dispenso a presença das partes para o próximo ato.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 451540 Nr: 23795-80.2010.811.0041

 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: ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS, ALFINA FERREIRA 

DOS SANTOS, ILZA TEODORICA DOS SANTOS, MARIA BOM DESPACHO 

DOS SANTOS, INÊS AUXILIADORA DE DEUS, IRINEU FERREIRA DOS 

SANTOS, ROSA LIMA FERREIRA DOS SANTOS, CARLINA DOS SANTOS 

CRUZ, ANA ROSA SANTOS CORREA, ROSINEY DAS GRAÇAS SANTOS 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMITILA COSTA DE ARRUDA, ABELARDO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:11.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - 

OAB:14.611/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação demarcatória.Em razão da 

sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que esta última verba fixo 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 816392 Nr: 22835-22.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PAES FELICIO, 

CLEIDEMAR DA SILVA PAES, LUCIMAR DA SILVA PAES, MARIA 

AUXILIADORA DA SILVA PAES, WALDEMAR DA SILVA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO MEDEIROS NETO - 

OAB:12073 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA A PRETENSÃO DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 50 de 557



EMBARGADOS, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte embargada ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).Por serem os embargados 

beneficiários da gratuidade da justiça, ficam as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade podendo ser 

executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade (art. 

98, § 3º, do CPC).Traslade-se cópia desta sentença para os autos da 

execução em apenso.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 761951 Nr: 14453-74.2012.811.0041

 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: VIAÇÃO XAVANTE LTDA, JOSE EDUARDO PENA

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, 

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, ALLIANZ SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

MESQUITA CHAR - OAB:172682, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, ELIZANDRA FREITAS NEVES - OAB:45.774 GO, ENIO 

LUIZ CALDART ARRUDA - OAB:13.919/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, Julgo Extinta a Denunciação da Lide sem Resolução do 

Mérito.Condeno a parte denunciante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 145267 Nr: 1557-77.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRA SEBASTIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE - IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 Diante da possibilidade de acordo entre as partes, defiro o pedido de 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para que informem sobre 

eventual realização de acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770640 Nr: 23670-44.2012.811.0041

 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: AMANDA REBESON PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO XAVANTE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, 

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 No mesmo passo, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na LIDE 

SECUNDÁRIA e CONDENO a seguradora NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A a arcar, solidariamente, com a ré a condenação imposta nesta 

sentença, respeitando-se, quanto a ela, os LIMITES da APÓLICE, o que 

faço, também, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios ao patrono do autor, estes que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2º, do CPC, cabendo 

a l i t isdenunciada arcar,  sol idar iamente,  com os ônus 

sucumbenciais.Transitada esta sentença em julgado, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11259 Nr: 15666-38.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO SCALCO - 

OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA NUCIA DE MARCHI - 

OAB:4647

 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA MOREIRA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 15666-38.2000.811.0041, 

Protocolo 11259, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916282 Nr: 40962-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILVANY MELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820861 Nr: 27080-76.2013.811.0041

 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: ROSELI MACHADO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B/MT, ITALLO 

GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413, LUCINEIDE MARIA DE 

ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973, MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 886/911, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931286 Nr: 49993-18.2014.811.0041

 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: ALBINO LUTIIANI TOSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 226606 Nr: 33738-97.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIANO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL BALBINO GUIMARÃES

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

MENDES - OAB:8361/MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:24370/O, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NEWTON LUIZ VASCONCELOS 

DE BRITTO - OAB:1264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/O MT, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT, 

HÉLIO REZENDE GUIMARÃES - OAB:6.720/MT, JOSILAINE DIAS 

VIRMIEIRO DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 9927

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

de fls. 529/532, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1093670 Nr: 7810-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015.Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 872839 Nr: 11677-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADA DA SERRA I, MARIA DA GRAÇA 

OLIVEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREONICE GONÇALVES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença juntado às 

fls.205/230.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790523 Nr: 44571-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ROCHA MIGUEL BAUMANN, UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED NORTE DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA - OAB:6.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 

12.009, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355 OAB/MT

 Trata-se de Ação de Cobrança, em que Sociedade Beneficente Santa 

Casa de Misericórdia de Cuiabá move em desfavor de Juliana Rocha 

Miguel Baumann, Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e 

Unimed Norte de Mato Grosso.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito (fls.662).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777093 Nr: 30434-46.2012.811.0041

 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: MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

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

OAB:OAB/MT 12.770, FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - 

OAB:OAB/MG 58.643

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/08/2018 às 

14h00, para a colheita de depoimentos pessoais das partes, bem como 

oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados a partir da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 111076 Nr: 2088-03.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA JANE DE SOUSA BRANDÃO, DONIZETE 

APARECIDO FERREIRA, JORGE CARLOS REINERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:6853/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6.808/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Considerando os termos do Provimento nº 004/2008/CM, que atribuiu nova 

competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, 

mormente em seu art. 1º, inciso I, que criou as Varas Especializadas em 

Direito Bancário, determino a redistribuição da presente ação a uma das 

Varas Especializadas, uma vez que os autos versam sobre operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804275 Nr: 10745-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISA FABIANE NUNES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, em que Laisa 

Fabiane Nunes da Silva move em desfavor de Banco do Brasil s/a.

Às fls 203/207 a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença alegando excesso de execução.

Devidamente intimada, a parte exequente manifestou pelo não acolhimento 

da impugnação.

As partes concordaram com o cálculo apresentado pelo contador judicial, 

assim, HOMOLOGO o cálculo realizado às fls. 213, e determino a 

expedição de alvará em favor da exequente no valor de R$9.496,72 (nove 

mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), 

observando-se os dados bancários indicados às fls. 215.

No mais, expeça-se alvará em favor da parte executada do valor 

remanescente, observando-se os dado bancários indicados às fls.206.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009548 Nr: 27349-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR, RICARDO ALMEIDA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, BIANCA BRAGA - OAB:14630, JORGE 

LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 24/08/2018, às 09:30 horas para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação, conforme fls.274 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 13696 Nr: 10842-70.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMÍGIO DURIVAL MOMESSO, VALDIR ACCO, 

JULCI BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5.033/MT, JOÃO ROBERTO 

HATCH DE MEDEIROS - OAB:3.490/MT, VASCO RIBEIRO GONÇALVES 

DE MEDEIROS - OAB:3.665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B/MT, Marco Antonio Medeiros da Silva - OAB:5423-B MT, 

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - OAB:20436/O

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 293/295, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 728687 Nr: 24625-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERCOMTEL S/A - SERVIÇO DE 

COMUNICAÇÕES TELEFONICAS DE LONDRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PESSOA - OAB:6734 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO CESAR TEIXEIRA - 

OAB:37.041 PR, RODRIGO RODRIGUES DA COSTA - OAB:49698/PR

 Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de sentença ajuizada por 

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES ( fls. 110/112), afirmando em 

síntese, que os valores da presente execução deveriam ser apurados 

mediante liquidação de sentença. Argumenta também que a sentença foi 

no sentido de reconhecer o direito do autor de converter o direito de uso 

de terminal telefônico em ações preferenciais e não de compelir a ré ao 

pagamento de indenização. Portanto, requer o reconhecimento do 

excesso na execução.

 A seu turno, o exequente apresentou manifestação às fls. 124/125 

pugnando pela rejeição da impugnação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Sem maiores delongas, que a impugnante/executada está em parte com a 

razão.

 Analisando detidamente os autos, infere-se que a ação foi julgada 

procedente para “ o fim de reconhecer o direito do requerente de 

converter o direito de uso de terminal telefônico em ações preferenciais da 

Sercomtel S/A Telecomicações” A sentença ainda foi clara ao determinar 

que “ O valor do direito de uso do terminal telefônico e a quantidade de 

ações preferenciais correspondente deverá ser apurados em liquidação 

de sentença” ( fl. 99)”

Logo, reconheceu-se o direito do autor em converter o direito de uso da 

linha em direito acionário como forma de lhe permitir a recomposição do 

prejuízo advindo da modificação do sistema de telefonia e estes valores 

deverão ser apurados por liquidação de sentença.

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a presente impugnação para 

tornar sem efeito o despacho de fl. 108. Como consequência, RECEBO a 

petição de fls. 105/106 como liquidação de sentença e determino a 

intimação do executado, na pessoa de seu advogado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 ( quinze) dias, nos termos do art. 

511 do CPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 327909 Nr: 841-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ZULLI, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, LUCIANO 

CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547

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

OAB:MT 3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - 

OAB:10407/MT, CHRISTIANE KRUEGER DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 12.216, CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - 

OAB:12216/MT

 Intime-se o exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 294-v, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 382835 Nr: 18138-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INEZ CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 7.295, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:OAB/MT 15.484-A

 Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a parte 

executada aponta excesso na execução, indicando como sendo correta a 

quantia de R$ 36.784,78 (trinta e seis mil setecentos e oitenta e quatro 

reais e setenta e oito centavos).

A parte exequente, às fls. 353/355, expressa sua concordância com o 

cálculo apresentado pela parte executada e requer o levantamento do 

valor incontroverso em seu favor, e liberação do excedente em favor da 

parte executada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente no valor de R$ 36.784,78 

(trinta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito 

centavos), observando-se os dados bancários de fl. 355.

Intime-se a parte executada para que informe seus dados bancários, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de ser expedido alvará da quantia 

excedente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 376153 Nr: 12344-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F1 AUTO POSTO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA BRANDÃO CANÇADO 

- OAB:14.488/MT, NATALIE BRITO GARCIA - OAB:OAB/MT 15068, 

RAFAELA GUERRIZE CONTE - OAB:17.024/MT, SAMIRA PEREIRA 

MARTINS - OAB:10.029/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente impugnação. Como consequência, 

FIXO valor da avaliação do imóvel no importe de R$ 110.000,00 ( cento e 

dez mil reais) e DECLARO como devida a quantia de R$ 36.706,08 ( trinta e 

seis mil e setecentos e seis reais e oito centavos). Preclusas as vias 

recursais, remetam os autos conclusos para análise do pedido de hasta 

pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 95133 Nr: 3673-66.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA., AUGUSTO ALVARO FORTUNATO, ANTONIO 

GOMES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO SEBASTIÃO BONORA, 

RICARDO BONORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18.331

 . Assim, entendo que o executado não se desincumbiu de seu ônus, 

razão pela qual AFASTO a alegação de impenhorabilidade do bem, para 

manter a penhora. Como consequência, DETERMINO seja expedido novo 

mandado de avaliação do imóvel ( fl. 392), já que o último foi realizado há 

mais de 02 ( dois ) anos e após, com o aporte da certidão, sejam as partes 

intimadas para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875934 Nr: 14052-07.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BENITO DO AMARAL GOES, MEIRE ALVES 

DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578

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

MONTENEGRO - OAB:180.842/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, incisos I e II do CPC, 

RECONHEÇO a prescrição quanto ao pedido de restituição dos valores 

pagos a título de corretagem e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

demais pleitos da inicial para:a) CONDENAR a parte ré ao pagamento no 

valor de R$ 20.245,70 ( vinte mil e duzentos e quarenta e cinco reais e 

setenta centavos) a título de danos materiais, acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir da data determinada para a entrega do imóvel 

( 10/2011) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento no valor de R$ 1.895,83 ( um mil e 

oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescido 

de correção monetária pelo INPC a contar da data prevista para a entrega 

do imóvel ( 10/2011) e juros de mora de 1% a partir da citação;c) 

CONDENAR a ré ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo 

ser dividido igualmente entre os autores, a título de indenização por danos 

morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).Face à 

sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 

10 %( dez por cento), sobre o valor da condenação, sendo que cada 

parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais 

respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 734476 Nr: 30776-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL IRINEU DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA MARIA BORGES DE MORAES, ANA 

LÚCIA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da constatação que a executada Benedita Maria Borges de Moraes 

é mentalmente incapaz, conforme relatório de estudo psicológico 

apresentado às fls. 118/118-v, NOMEIO como Curador Especial o 

Defensor Público que atua nesta Vara para fazer receber a citação e 

fazer a defesa da requerida, nos exatos termos do art. 245,§§ 4º e 5º do 

CPC.

 Intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para ciência 

desta decisão e providências cabíveis à espécie.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 303658 Nr: 14747-05.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOPIL BORRACHARIA E PLÁSTICO INDUSTRIAL LTDA, 

IBC - INDUSTRIAL BOPIL DE CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Ante o exposto, DEFIRO em parte os pedidos contidos às fls. 217/230 tão 

somente para DESCONSTITUIR a penhora dos dois imóveis descritos à fl. 

118, mantendo a penhora sobre o imóvel apontado à fl. 136. Expeça-se 

ofício ao Cartório competente para que proceda com a baixa da penhora 

nos imóveis de matrícula 55.201 ( fl. 60) e 55.189 ( fl. 61). No mais, 

DETERMINO seja expedido mandado de avaliação do imóvel contido à fl. 

136. Após, com o aporte da certidão, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915858 Nr: 40733-14.2014.811.0041

 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: ELIANE ROSANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CÉSAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - 

OAB:333.267 SP

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.REVOGO a 

liminar deferida às fls. 35/36. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do 

CPC.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 243371 Nr: 11899-79.2006.811.0041

 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: CENTRAL TELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON SIMOES DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7.039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eleudes Nazaré Oliveira dos 

Santos - OAB:4276/MT, JOALDO ANDRE DA SILVA - OAB:5.781/MT

 Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 185/190 para DESCONTITUIR 

a penhora realizada sobre o veículo descrito à fl. 156. Constatada a 

impossibilidade de realizar a liberação da penhora via sistema RENAJUD, 

expeça-se ofício ao DETRAN-MT para que libere a constrição. No mais, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, 

nomeando bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825687 Nr: 31663-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANICE DO NASCIMENTO FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:14238

 Trata-se de impugnação à penhora formulada pela parte executada às fls. 

150/151, afirmando em síntese a inexigibilidade do título executivo judicial, 

tendo em vista que as partes se compuseram amigavelmente, mediante 

acordo, tendo a executada cumprido o pactuado em sua integralidade. 

Pugnou também pela condenação da exequente em litigância de má-fé.

 Instada a se manifestar, a parte exequente concordou com o pedido da 

reclamada e requereu a desconstituição da penhora realizada nos autos ( 

fls. 156/156-v).

 Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Sem maiores sobressaltos, tenho que a impugnação merece guarida.

Conforme se infere às fls. 152/152-v as partes entabularam acordo em 

junho de 2014, no qual a executada se comprometeu a efetuar o 

pagamento de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) em favor da autora. Essa 

avença foi devidamente cumprida pela requerida, consoante comprovante 

de pagamento acostado à fl. 153.

 Portanto, diante da composição amigável entre as partes, o bloqueio 

realizado via BACENJUD nas contas da parte executada ( fls. 145/146) 

não subsiste.

 Assim, ACOLHO a presente impugnação à penhora para desconstituir o 

bloqueio realizado às fls. 145/146, no valor de R$ 15.345,31 ( quinze mil e 

trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos).

 Como consequência, HOMOLOGO o acordo firmado entre os litigantes ( 

fls. 152/152-v) e ante a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Deixo de condenar a reclamante em litigância de má por não verificar o 

preenchimento de todos os seus requisitos.

 Expeça-se alvará em favor do Banco Itaucard S/A do valor constante às 

fls. 145/146 e após, arquive-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 26770 Nr: 33102-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FÁTIMA ALBERTASSI 

SAGIORATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Diante da certidão do Oficial de Justiça aportada à fl. 186, EXPEÇA-SE 

novo mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem 

a residência da executada, no endereço declinado à fl. 184.

 Autorizo, desde já, o uso da força policial e ordem de arrombamento, 

caso seja extremamente necessária para cumprimento da medida.

 Efetivada a penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

apresentar embargos.

Restando infrutífera, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917449 Nr: 41707-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIER PAVIMENTACAO E 

TERRAPLANAGEM LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - 

OAB:16538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte reclamante para, o prazo de 10 (dez) dias, juntar 

certidão atualizada do Registro de Empresas (Junta Comercial) que 

demonstre qual o nome e endereço dos sócios, bem como cópia do 

contrato social das suas alterações sociais.

 Após, com o aporte das informações, cite-se a parte executada, na 

pessoa dos sócios, na forma do art.135 c/c art. 1.062, ambos do 

CPC/2015 para, manifestar-se e requerer as provas cabíveis dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 717224 Nr: 10909-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIO ROSA DA CONCEIÇÃO FILHO, DIONIZIO ROSA 

DA CONCEIÇÃO, MARIA AUGUSTA FONTES DA CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, 

LOURENBERGUE ALVES JR - OAB:10203

 Diante do exposto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para 

a determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do artigo 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a parte 

exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser aqui 

pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Nada sendo 

requerido, arquive-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 96270 Nr: 4649-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO ED. ALBERT EINSTEIN COL. E CURSO MASTER 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsado os autos, verifico que o executado, devidamente intimado ( 

Ar de fl. 311), deixou transcorrer o prazo sem cumprir a determinação 

judicial de fl. 308.

Ocorre que, conforme consta às fls. 251/251-v o administrador da 

empresa OXA MT CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA é Rowles Magalhaes 

Pereira da Silva.

 Assim, determino seja expedida intimação, por intermédio do Oficial de 

Justiça, para a empresa OXA MT CONSTRUÇÕES, na pessoa do 

representante Rowles Magalhães Pereira da Silva, para que no prazo de 

20 (vinte) dias:

 I- apresente balanço especial, na forma da lei;

 II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

 III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

Deixo para momento oportuno a análise do pedido de fixação de multa 

cominatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100335 Nr: 10693-78.2016.811.0041

 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: JANAINA FERNANDES DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

RICARDO SAAD, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - 

OAB:23823/O, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748, 

NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524B, SANDRA REGINA 

FRANCO LIMA - OAB:161660/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA RICARDO SAAD E 

A DENUNCIADA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais de sua quota parte, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 19935 Nr: 13811-87.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA E AMORIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIL CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA, 

MARCHESIN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:6504/MT, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - 

OAB:4507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte executada para se manifestar acerca da petição de fls. 

178/187, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, remetam 

os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 11585 Nr: 10869-53.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELCO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPA COM. CONST. OBRAS E INC. PAV LTDA, 

JANETE JOAQUIM ASCHAR, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT, 

Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de complementação da execução (fls.347/349), tendo 

em vista que o precatório, nos termos do art. 100 da CF, é devidamente 

atualizado até o momento do efetivo pagamento ao credor.

 No mais, SUSPENDO o presente feito até o pagamento integral do crédito 

via precatório requisitório e DETERMINO que os autos sejam remetidos ao 

arquivo provisório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788878 Nr: 42870-37.2012.811.0041

 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: SILMAR ESTEVES DE FREITAS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 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 as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 142449 Nr: 27037-91.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

E LUBRIFICANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:6212/MT

 DEFIRO o pedido de fls. 531/533.

 Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de penhora e a 

suas respectivas localizações, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Consigno, desde já, que caso não haja manifestação, a omissão será tida 

como ato atentatório à dignidade da Justiça, aplicando a multa de 20% 

sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do art. 774, inciso 

V e parágrafo único do CPC.

 Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas à parte exequente para se 

manifestar em 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 831965 Nr: 37581-89.2013.811.0041

 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: DELCI DO AMARAL ROSA, AALDQ, GLENISGLEIA DA 

SILVA LIMA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da importância de:a) R$ 10.800,00 (dez mil e 

oitocentos reais) em favor de DELCI AMARAL ROSA, acrescido de 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso 

(02/11/2010) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial.b) R$ 

10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) em favor de ANTHONY AQUINE 

LIMA DE QUEIROZ, devidamente representado por sua genitora Glenisgléia 

da Silva Lima, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do evento danoso (02/11/2010) e juros legais de 1% ao mês a partir 

da citação inicial.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753056 Nr: 4940-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, RONAN PALMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736, 

CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:13.288/MT, REGINALDO 

SIQUEIRA FARIA - OAB:7028, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/O

 Não obstante os argumentos da parte agravante mantenho a decisão 

pelos próprios fundamentos.

 Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 227038 Nr: 34238-66.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNO LEIDE MONTALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILTON FAUSTINO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B

 Posto isto, REJEITO a Impugnação à Penhora de fls. 276/279 e 

DETERMINO o prosseguimento do feito. Considerando que a avaliação foi 

realizada há mais de um ano, DETERMINO seja expedido novo mandado de 

avaliação dos bens penhorados às fls. 273/273-v. Após, com o aporte o 

auto de avaliação, manifestem-se as partes no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 269897 Nr: 1946-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO 

DE CUIABÁ - COOPERLOJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGNER MÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA., JOSE EDUARDO OLIVEIRA NETO, CÉLIA MARIA JUNQUEIRA 

NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12.036/MT, Luiz 

Henrique de Oliveira Neto - OAB:4160/MT, RAPHAELLE AQUINO 

CASTRILLO - OAB:10930, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Intime-se os executados para se manifestarem acerca da petição de fls. 

294/303 e documentos de fls. 304/337, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam os autos 

conclusos com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 740316 Nr: 37022-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO BRASILEU ESTRAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de complementação da execução (fls.347/349), tendo 

em vista que o precatório, nos termos do art. 100 da CF, é devidamente 

atualizado até o momento do efetivo pagamento ao credor.

 No mais, SUSPENDO o presente feito até o pagamento integral do crédito 

via precatório requisitório e DETERMINO que os autos sejam remetidos ao 

arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 755584 Nr: 7624-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os termos do Provimento nº 004/2008/CM, que atribuiu nova 

competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, 

mormente em seu art. 1º, inciso I, que criou as Varas Especializadas em 

Direito Bancário, determino a redistribuição da presente ação a uma das 

Varas Especializadas, uma vez que os autos versam sobre operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1077106 Nr: 58666-63.2015.811.0041

 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: ATIVA LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFISICOS LTDA, FREDY 

ROSARIO TEJERINA, RAMIRO ARSENIO CARRIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

130/140, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1297554 Nr: 7709-53.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10.044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, Suelleyn de 

Oliveira Pains - OAB:15753

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento dos honorários periciais no valor de 

R$2.500,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137436 Nr: 26326-32.2016.811.0041

 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: ERLITA RICAS, GOLD STAR MODA E COSMETICOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOWELL COSMETICOS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE BATISTA DO 

PRADO VIEIRA - OAB:105.591/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 14/08/2018, às 14h30, no Juizo Deprecado da Comarca 

de Itapira/SP, Carta Precatória nº1000976-23.2018.8.26.0272.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1161980 Nr: 36753-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA GONÇALINA DE CAMPOS MIRANDA

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

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 17/08/2018, às 09:30 horas para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação, conforme fls.311 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 825728 Nr: 31703-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS DE BARROS 

- OAB:7047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

127 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1048131 Nr: 45513-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FELICIO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTE 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Antecipação 

Parcial da Tutela ajuizada por ARNALDO FELÍCIO DOS SANTOS FILHO em 

face de CLAYTON CELESTINO BATISTA.

O reclamante, às fls. 88/89, noticiou que a motocicleta objeto da demanda 

encontra-se em péssimo estado e portanto requer que o reclamado seja 

condenado ao pagamento de R$ 4.266,66 ( quatro mil e duzentos e 

sessenta reais e sessenta e seis centavos) a título de perdas e danos.

 É O RELATO.

 DECIDO.

 De início, considerando que o réu não ofertou contestação, consoante se 

observa da certidão de fl. 59, decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 344 

do CPC.

 Contudo, verifica-se que o reclamante às fls. 88/89 pretende a alteração 

dos pedidos da ação, razão pela qual deve-se observar a ocorrência da 

estabilização subjetiva da demanda.

Tal efeito decorre da citação. Isso porque, sabe-se que é possível que o 

autor promova a alteração das partes, da causa de pedir e do pedido 

antes da citação do réu, uma vez que não se formou a relação processual 

tríplice.

Efetuada a citação e estabilizada subjetivamente a demanda, o polo 

passivo só poderá ser alterado até o saneamento do processo, ainda 

assim, com o consentimento do réu.

 No caso, conquanto o réu seja revel, é preciso que este seja cientificado 

para concordar com a mudança, tendo em vista que a ampliação do pedido 

ou da causa de pedir acarreta a configuração de uma nova demanda, 

devendo, para ela, haver intimação do réu, a fim de que se lhe seja 

garantido o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação, por correspondência com 

Aviso de Recebimento, da parte requerida para, no prazo de 15 ( quinze) 
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dias, se manifestar acerca do pedido de fls. 89/89 e documentos de fls. 

90/94.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 842657 Nr: 46678-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES

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

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO MARQUES - 

OAB:2.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG - 76696

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulado às fls. 

198/200, pela parte executada, aduzindo em síntese que o 

impugnado/autor não apresentou os cálculos.

 Instada a se manifestar, o exequente afirmou que não há pedido de 

cumprimento de sentença, de sorte que a impugnação é descabida.

 Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Sem maiores delongas, tenho que a impugnação não subsiste. Da detida 

análise dos autos é de fácil percepção que o impugnado/exequente não 

entrou com pedido de cumprimento de sentença. Ao contrário, foi a parte 

impugnante/executada quem informou nos autos que cumpriu a obrigação, 

como se observa às fls. 185/189.

 Logo, inexistente o cumprimento de sentença não há como conhecer da 

impugnação, que poderá ser ajuizada em momento oportuno.

 Portanto, NÃO CONHEÇO da impugnação de fls. 198/200.

 Como consequência, intime-se o exequente para, querendo, apresentar o 

cumprimento de sentença, observando os artigos 523 e 524 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770621 Nr: 23651-38.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTO DORNELES VASCONCELOS, MARA 

REGINA DORNELES VASCONCELOS DARÉ, TANIA MARIA 

VASCONCELOS DE MORAES, MARIA VALDECY VASCONCELOS 

GRANGEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBOEX - PREVIDENCIA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARRETO LEAL - 

OAB:53815/RS, PEDRO TORELLY BASTOS - OAB:28708

 Tendo em vista que a parte requerida não apresentou todos os 

documentos indicados pelo reclamante, DEFIRO o pedido de fls. 134/140 

para determinar a Busca e Apreensão dos documentos elencados às fls. 

111/112 a ser cumprido na sede da empresa reclamada, a saber: a) 

contrato atualizado desde 20/12/1959; b) adendos dos contratos ao 

primeiro assinado; c) atualização assinada pelo falecido para que 

procedesse o desconto em folha de pagamento; d) evolução dos valores 

recebidos ao longo dos anos e documento assinado pelo falecido, onde 

consta o valor do premio e o valor pago, na data da assinatura do contrato 

apresentado.

 Sem prejuízo da determinação supra, PROCEDA com a retificação da 

capa dos autos para constar o nome de “ Mario Roberto Dorneles 

Vasconcelos” ao invés de “ Maria Roberto Dorneles Vasconcelos”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893908 Nr: 25847-10.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ALVES FILHO, FABRÍCIO DE 

OLIVEIRA ALVES, RENATO DE OLIVEIRA ALVES, ADRIANA HELENA 

CRISTINA DE DEUS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS 

E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, JURACI JOSÉ CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA ALVES - 

OAB:22.164/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 

3.722

 Diante da prejudicialidade do julgamento do mérito do agravo de 

instrumento, por ter sido negado o seu seguimento (fls. 95/100), 

arquive-se o feito com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828830 Nr: 34676-14.2013.811.0041

 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 PERES PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÉLIO PASSARI ULTRAMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA 

- OAB:5480/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 932588 Nr: 50696-46.2014.811.0041

 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: KARINA CORDEIRO MARCONDES GONZAGA, THIAGO 

LEAO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CORDEIRO MARCONDES 

- OAB:10047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais ajuizados 

para:a)DECLARAR a rescisão contratual entre as partes, pertinente ao 

contrato de compra e venda de fls. 37/65. b)DECLARAR a nulidade da 

cláusula 11, parágrafo terceiro ( fl. Fls. 49/49-v) do contrato de compra e 

venda debatido nos autos, ante a sua patente abusividade;c)CONDENAR a 

requerida à restituição da importância de R$ 14. 420,57 (quatorze mil e 

quatrocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), acrescidos de 

juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação ( 

março/2013) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

desembolso.d)CONDENAR a requerida ao pagamento de 0,5 % ( meio por 

cento) do preço da unidade, por mês ou por fração de mês em atraso, 

sendo a presente multa limitada a 10% ( dez) por cento do aludido preço 

de venda, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se os autos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096629 Nr: 9149-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM VIRGÍNIA ARAGONEZ DE VASCONCELOS 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SILVEIRA, OCIMAR CARNEIROS DE 

CAMPOS, ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1.334/MT, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - OAB:3954/TO

 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 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768484 Nr: 21380-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELMAT TELEINFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA GRÁFICA BRINDES EXCELENTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA GALINDO VANALLI - 

OAB:10982, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - 

OAB:6063

 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 as alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 867061 Nr: 7229-17.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI JOSÉ CARAMORI, CARZAN PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ALVES FILHO, FABRÍCIO 

DE OLIVEIRA ALVES, RENATO DE OLIVEIRA ALVES, ADRIANA HELENA 

CRISTINA DE DEUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE OLIVEIRA ALVES 

- OAB:22.164/DF

 Aguarde-se a instrução do feito principal em apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1059388 Nr: 50725-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUMARA AMBROSIO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA 

LOUBET - OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA A PRETENSÃO AUTORAL, e em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Fica 

desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial e sua restituição à Requerente, mediante recibo nos autos.Condeno 

ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor 

da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877892 Nr: 15378-02.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14.443

 Considerando que a parte requerida/reconvinte pugnou pela produção de 

prova pericial e esta não foi analisada pelo Juízo, a fim de evitar futura 

arguição de cerceamento de defesa, CONVERTO O JULGAMENTO em 

diligência para DETERMINAR seja intimada a parte ré/reconvinte para que 

manifeste o interesse na produção dessa prova específica, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Consigno que os honorários serão custeados pela parte requerida, já que 

por ela postulada.

 No mais, DETERMINO que a reconvinte/requerida efetue o pagamento das 

custas e despesas de ingresso da reconvenção, no prazo de 10 ( dez) 

dias da, sob pena de cancelamento da distribuição.

 Decorrido o prazo, com ou sem resposta, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 404174 Nr: 35861-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROSOLEM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO CONTABIL UNIAO LTDA, JOÃO 

BATISTA BOTELHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) DIOGO DOUGLAS CARMONA

 para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742226 Nr: 39104-10.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES, 

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - AMCC , ( 

HOSPITAL DO CANCER MT )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12.923-MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - OAB:4625/MT, THAIS 

DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12525 OAB/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por MARIA APARECIDA DE ALMEIDA para CONDENAR a parte 

requerida ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER 

ao pagamento de:a)R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos materiais, acrescido de juros moratórios que devem incidir a 

partir da citação, no percentual de 1% a.m., conforme previsão do art. 240 

do CPC c/c art. 406 do CC, e correção monetária, pelo INPC, a partir do dia 

01/10/2010.b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se deu em 01/10/2010, e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ).Em razão da sucumbência recíproca, condeno a 

parte requerida ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO 

CÂNCER E A AUTORA ao pagamento pró-rata das custas 

processuais.Quanto aos honorários advocatícios, fixo no valor de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §1 

e 2º, do CPC/2015, sendo que a parte autora deverá arcar com os 

honorários advocatícios das requeridas e a requerida ASSOCIAÇÃO 

MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER deverá arcar com os 

honorários da patrona da autora (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).Contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC.No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 823251 Nr: 29362-87.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES BORGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELI EGUES DIAS - 

OAB:10.692 MT, Ulysses dos Santos Baía - OAB:160.422 OAB/SP

 Diante do exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para 

CONDENAR a parte ré ao pagamento de:a) R$51.839,32 (cinquenta e um 

mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), referente às 

diferenças de frente, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação (art. 405, do CC), e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo. (Súmula 43 do STJ);b) 124 

diárias, correspondentes a US$ 470,00 (quatrocentos e setenta dólares), 

que deverão ser convertidas para moeda nacional conforme cotação na 

data da contratação, que se deu em 06/10/2009, acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir a partir da citação (art. 405, do 

CC), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo 

prejuízo. (Súmula 43 do STJ);Considerando a sucumbência, condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

j u l g a d o  e  n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 762003 Nr: 14505-70.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA RODRIGUES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA RODRIGUES, THIAGO RODRIGUES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, NAIME MÁERCIO MARTINS MORAES - OAB:3847/MT, 

NAIME MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - OAB:3847, TELMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:10.589MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para:a)Decretar a 

extinção do condomínio havido no imóvel “Casa tipo MT.7.I.3.55, edificada 

no lote n. 11, da quadra 48, do conjunto habitacional CPA III de Cuiabá-MT - 

matrícula 62.018, folha 159/v°, do Sexto Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá/MT, mediante alienação judicial, através de leilão, nos termos do 

art. 730, e os valores recebidos deverão ser partilhados igualmente entre 

as partes.b)Condenar cada um os requeridos ao pagamento de R$593,55 

(quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), 

acrescido de juros moratórios que devem incidir a partir da citação, no 

percentual de 1% a.m., conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 

do CC, e correção monetária, pelo INPC, a partir do dia 

07/05/2010.Condeno ainda os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor das partes, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores 

só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico 

das requeridas, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167075 Nr: 38838-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFECIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO 

HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Consta dos autos depósitos realizados pela Unimed Cuiabá Cooperativa 

de Trabalho Médico, em cumprimento a decisão proferida anteriormente.

Assim, expeça-se alvará da quantia existente em Conta Judicial, em favor 

da parte autora, consoante dados de fls. 1070/1071.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875500 Nr: 13779-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI JOSÉ CARAMORI, CARZAN PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES FILHO, FABRÍCIO 

DE OLIVEIRA ALVES, RENATO DE OLIVEIRA ALVES, ADRIANA HELENA 

CRISTINA DE DEUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO 

- OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE OLIVEIRA ALVES 

- OAB:22.164/DF

 Ante o exposto:a)DEFIRO a produção das provas documental, 

testemunhal e pericial;b)Determino a distribuição do ônus da prova, 

conforme alhures mencionado;c)Oportunizo as partes apresentar em 

Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato 

e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais;d)Em face da perícia contábil requerida, nomeio para 

realização a empresa FORENSE LAB – Perícia & Consultoria, com 

endereço à Av. Leonides de Carvalho, nº. 111, unidade 502, Ed. Solar 
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Monet, Bairro Miguel Sutil, CEP: 78048-341, Celular nº. (65) 

98112-2338.Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, 

arguir impedimento ou suspeição, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Após, intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.e)Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte autora, o 

ônus ficará ao seu encargo, nos termos do art. 95 do CPC.f)Designo 

audiência de instrução para o dia 13 de setembro de 2018, às 14h, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias da 

intimação desta decisão;g)Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 887021 Nr: 21256-05.2014.811.0041

 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: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, 

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO JOSÉ TEIXEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - 

OAB:18415/O, KAREN CRISTINA DIAS - OAB:SP-324344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915423 Nr: 40494-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA HAYDEE DO CARMO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ, ESPÓLIO DE 

MARCELINO AMARO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 408620 Nr: 516-65.2010.811.0041

 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: MAIRA CRISTINA SILVERIO CAZARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 615/620, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881354 Nr: 17603-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - 

OAB:8.669/MT, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre a proposta de honorários pericias fls.243/245, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 847161 Nr: 50706-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN CESAR PREDEBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA

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

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 888774 Nr: 22434-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE MARIA DAMBROS, LEONILDE MARIA 

GIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947423 Nr: 58795-05.2014.811.0041

 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: TATIANA KNIPHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

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

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 126/137, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1169400 Nr: 39894-18.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAR DOMINGOS QUEIROZ, ANTONIO LUIZ DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls.99/100, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1068776 Nr: 54895-77.2015.811.0041

 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: ELISANDRA SALLES GOMES DO NASCIMENTO, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA, 

INTERBENS IMÓVEIS, ELISANDRA SALLES GOMES DO NASCIMENTO

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

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933093 Nr: 50967-55.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FLAVIO TAQUES DA SILVA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1232048 Nr: 15533-97.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

MINUANO, EDSON ELTON ANGHINONI, JANETE PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1136873 Nr: 26038-84.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO LOBO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. SILVA AGUIAR REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL - ME, EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17.765A/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745048 Nr: 42158-81.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 761486 Nr: 13960-97.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN CESAR PREDEBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉZIO CONSTANTINO COMARELA

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

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849206 Nr: 52455-79.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BO JUNIOR - 

OAB:11058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre a petição do perito de fls. 216/225, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1101013 Nr: 10958-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA COSTA, 

ROSANI MARIA EPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

156/157, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 797740 Nr: 4121-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: HOTTON RODRIGO CERQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA, ELIZETE GOMES DE 

OLIVEIRA ZALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 206, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805929 Nr: 12402-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ZELINSKI CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MARIANO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar acerca do auto de 

avaliação de imóvel fls. 106/107, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 405583 Nr: 37812-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE AMORIM, NESLENE RUVIERI DE 

AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DA SILVA SANTOS, ANNI TATIANE 

FANAIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12.954, ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FERNANDA MARTINS DE FARIAS - 

OAB:13.523-MT

 A parte executada ANNI TATIANE FANAIA DA SILVA, às fls. 307, 

apresentou Impugnação à Penhora efetuada às fls. 305/306, sob o 

argumento que os valores bloqueados advêm de seus proventos salariais.

 Instada a se manifestar, a parte executada pugnou pela rejeição da 

presente impugnação ( fl. 315).

 A executada, a despeito de devidamente intimada para apresentar 

documentos que comprovem as suas alegações, deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação ( certidão de fl. 315).

 É O RELATO. DECIDO.

De plano, tenho que a insurgência não comporta guarida.

 Em que pese a executada – herdeira do requerido Fábio da Silva Santos – 

tenha afirmado que o valor bloqueado de suas contas no total de R$ 

244,56 ( duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), 

mediante BACENJUD, seja decorrente de seus proventos salarias, não 

apresentou nenhum documento comprobatório de suas alegações, sequer 

seu holerite ou outro documento que comprove sua renda.

 Ao contrário, constata-se que devidamente intimada para provar suas 

alegações, se manteve inerte, conforme se vê da certidão de fl. 315, 

razão pela qual não há qualquer proibitivo no tocante ao bloqueio.

 Ante o exposto, REJEITO a Impugnação à Penhora e determino o 

prosseguimento do cumprimento de sentença.

 Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará em favor da parte 

reclamante no valor integral bloqueado às fls.305/306.

 No mais, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, apresentando a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 424434 Nr: 8413-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEL S CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

120 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749569 Nr: 985-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISGREN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - EPP, MARIA CRISTINA CLARO, HANNA YOUSSEF 

SABA, CRISTINA CLARO, ELIANE CLARO YOUSSEF SABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE GASPERI - 

OAB:84.782/RS, ROBERTO BECKER MISTURINI - OAB:68841/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls.216/217, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 760004 Nr: 12338-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONERI SONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls.138/139, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 883362 Nr: 18806-89.2014.811.0041

 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: ISMAEL DELMONDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICENTE PICORELLI, OCIMAR CARNEIRO 

DE CAMPOS, SAAFEMT - SINDICATO DOS AGENTES DE ADM. 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ENELSON ALESSANDRO 

NONATO, ROGERIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180, JACKSON F. COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 

12.009, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 830268 Nr: 35982-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA MINERAÇÃO LTDA., RENATO 

AUGUSTO RUY DIAS AKERLEY, JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 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 IMPUGNAR A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006949-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOTTINO NETTO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006949-24.2017.8.11.0041. AUTOR: JOAO 

BOTTINO NETTO SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT 

ajuizada por JOÃO BOTTINO NETTO, em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS. Em consulta ao sistema Apolo observei que o autor 

já ajuizou ação idêntica perante a 9ª Vara Cível, inscrita sob o n. 

15294-35.2013.811.0041 – Cód. 808821, a qual foi extinta sem resolução 

de mérito. Assim, tenho que a distribuição do feito perante esta 4ª Vara 

Cível da Capital mostra-se equivocada em face da regra contida no art. 

286, II, do CPC/2015, que assim dispõe: Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda;; Embora o Código fale em distribuição por 

dependência, na realidade, fixa por prevenção a competência do Juízo 

que conheceu da demanda anteriormente ajuizada cujo processo foi 

extinto sem resolução de mérito. Ante o exposto, determino a 

redistribuição do feito perante a 9ª Vara Cível, para a apreciação. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019060-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. L. P. (AUTOR)

MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS PEREIRA OAB - 993.394.801-63 (REPRESENTANTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019060-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MURILO BORGES DE LIMA PEREIRA, MARIO MARCIO DE CAMPOS 

CURADO REPRESENTANTE: ELTON CARLOS PEREIRA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

MURILO BORGES DE LIMA PEREIRA (criança) neste ato representado por 

seu genitor ELTON CARLOS PEREIRA e MARIO MARCIO DE CAMPOS 

CURADO (convivente), em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto aduz que LUCIANA BORGES DE LIMA, mãe 

da criança e companheira do autor Mario Marcio, faleceu em 19/12/2016, 

vítima de acidente de trânsito. Junto com a inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, alega a ausência de documentos que 

comprovem serem os autores os únicos beneficiários da vítima e pugna 

que eventual condenação seja fixada nos patamares da Lei 6.194/74 e 

respeitando a sucessão hereditária. Impugnação à contestação no ID. 

11932410 , rechaçando as preliminares e as questões meritórias 

suscitadas na contestação. O Ministério Público manifestou-se pela 

procedência do pedido inicial, ressaltando que o pagamento deverá ser 

realizado em conta única judicial, até posterior deliberação deste juízo, 

mediante a demonstração da real necessidade ou para utilização em 

proveito do interesse do incapaz (Id. 12922589 ). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretendem as partes 

requerentes receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, 

sob o argumento de que a de cujus faleceu em 19/12/2016 vitimada por 

fatídico acidente de trânsito. Entendo que o presente processo se 

encontra maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Passo a análise das preliminares. I – Da Regulação Administrativa 

Pendente Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de 

agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o que não 

merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao 

Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017). Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da 

Ilegitimidade Ad Causam de Parte no Pólo Ativo da Presente Demanda 

Alega a ré que não há nos autos qualquer prova de que o de cujus não 

tenha deixado outros herdeiros e que esta comprovação é imprescindível 

para a autorização de pagamento do DPVAT. Compulsando os autos, 

verifico que a Declaração de União Estável (Id. 8193649 ) informa que o 

segurado convivia com Mario Márcio de Campos Curado, o autor, desde 

24/12/2009. Do mesmo modo, a Certidão de Óbito (Id. 8193635 ) informa 

que a de cujus deixou um filho. Assim, a circunstância apresentada não 

admite que a seguradora, apelante, recuse-se ao pagamento da 

indenização securitária à beneficiária que por direito a possui. Desse 

modo, é possível concluir que a parte autora comprovou satisfatoriamente 

a condição de companheiro da de cujus, vitimada pelo acidente de trânsito 

em questão, e, assim, tem o direito ao recebimento da indenização do 

seguro obrigatório DPVAT. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada. III 

- Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados. Verifico que a alegada 

preliminar não merece prosperar, haja vista que é possível constatar que a 

morte da de cujus adveio do acidente de trânsito, tendo em vista que no 

Boletim de Ocorrência (Id. 8193623) relata que a equipe médica constatou 

o óbito da vítima no local do acidente, nesse sentido: RECURSO DE 
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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do 

Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos 

imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois 

existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 

53318/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada e passo a analise do mérito. 

IV-MÉRITO Indiscutivelmente, estão aportadas no feito provas que 

evidenciam o evento danoso, conforme boletim de ocorrência de (Id. 

8193623), e o óbito, consoante certidão de Id. 8193635 . Quanto ao autor 

Murilo Borges de Lima Pereira, verifico que a certidão de nascimento foi 

aportada no ID. 8193709 , e que o registro aponta como genitora a Sra. 

Luciana Borges de Lima. No que tange ao autor Mario Marcio de Campos 

Curado, o mesmo afirma que convivia em regime de União Estável, e 

comprovou suas alegações por meio de declarações (ID. 8193645/ 

8193649/ 8193652 ). Sobre o direito à indenização em caso de morte, o 

art. 4º, da Lei 6.194/74, dispõem que deverão ser observadas as 

disposições do art. 792, no Código Civil, o qual aduz: Art. 792. Na falta de 

indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não 

prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao 

cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do 

segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Parágrafo único. Na 

falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que 

provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à 

subsistência. Assim, tendo em vista que os requerentes enquadram-se 

nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, estes fazem jus ao 

recebimento da reparação indenizatória. Nesse sentido, tem-se que a 

sucessão processual permitida pelo art. 110, do CPC/15 encontra-se 

regularizada, não havendo se falar em ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, nem mesmo em 

ilegitimidade ativa. Certo o direito, passo a análise de sua fixação. 

Consigno que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a 

ocorrência de morte, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos 

termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 

da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. In casu, o valor a ser 

auferido pelo autor Mario Marcio de Campos Curado corresponde à 

metade do valor integral, consoante art. 792, do CC, perfazendo a quantia 

de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que 

a de cujus possuía um único herdeiro, consoante certidão de óbito (Id. 

8193635), o restante deverá ser destinado ao filho Murilo Borges de Lima 

Pereira, ficando o autor com R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

ao pagamento no importe de: a) R$6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), para a parte autora Mario Marcio de Campos Curado, a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do 

sinistro (19/12/2016). b) $6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) 

para a parte autora Murilo Borges de Lima Pereira, a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(19/12/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Havendo interesse do menor Murilo Borges de Lima Pereira 

e de acordo com o parecer ministerial, o valor referente às suas parcelas 

deverá ser depositado e permanecer em conta única judicial, conforme 

dispõe o art. 1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à proteção do 

patrimônio em face da possibilidade de dilapidação por seus responsáveis 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004568-09.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HERMES RODRIGUES DA SILVA BENEVIDES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por HERMES RODRIGUES DA SILVA 

BENEVIDES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

01/12/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram comprovados o nexo 

causal e a invalidez. Caso haja eventual condenação, pugna para que o 

limite da indenização seja proporcional à extensão do dano a ser extraído 

por meio de prova pericial. Houve a realização de perícia, Id. 12956691, 

sendo apresentado laudo, manifestando-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 01/12/2017. 

Entendo que o presente processo se encontra maduro para julgamento, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a análise das preliminares. I – Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT s.a Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais e Da Ausência de Requerimento Administrativo Em 

sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de 

não esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. O autor colacionou no Id. 11925739 a cópia do requerimento 

administrativo. Tal requerimento foi protocolado em 20/12/2017, mas não 

obteve resposta. Ademais, a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017). Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 
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a analise do mérito. III- Do Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, IV, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada e passo a análise do 

mérito. IV– Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que 

a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (Id. 11925749), bem como laudo pericial (Id. 

12956691). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra 

Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 01/12/2017, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do PÉ 

ESQUERDO de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(01/12/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001623-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROBSON DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT ajuizada por ROBSON DA SILVA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

15/06/2017 ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram comprovados o nexo 

causal e a invalidez. Caso haja eventual condenação, pugna para que o 

limite da indenização seja proporcional à extensão do dano a ser extraído 

por meio de prova pericial. Houve a realização de perícia, ID. 12951870, 

sendo apresentado laudo, manifestando-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 15/06/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da Alteração do Polo 

Passivo da Lide – Da Necessidade de Inclusão da Seguradora Líder no 

Consórcio do Seguro DPVAT s.a na Demanda Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II– Da Necessidade de Pedido 

Administrativo Anterior – Da Falta de Interesse Processual. Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. O 

autor colacionou no Id. 11513715 a cópia do requerimento administrativo. 

Tal requerimento foi protocolado em 28/12/2017, mas não obteve resposta. 

Ademais, a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017). Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a analise do mérito. III – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 11513713), bem como laudo 

pericial (Id. 12951870). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 
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ocorreu em 15/06/2017 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta LESÃO NEUROLÓGICA de média repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 

6.750,00(seis mil, setecentos e cinquenta reais), invalidez permanente 

parcial incompleta da ESTRUTURA CRANIO FACIAL de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se o valor de 

R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), totalizando o 

montante de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(15/06/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002773-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SAULO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizada por SAULO DE ARRUDA em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

da importância do valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 04/11/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram comprovados o nexo 

causal e a invalidez. Caso haja eventual condenação, pugna para que o 

limite da indenização seja proporcional à extensão do dano a ser extraído 

por meio de prova pericial. Houve a realização de perícia, Id. 12928243, 

sendo apresentado laudo, manifestando-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 04/11/2017. 

Entendo que o presente processo se encontra maduro para julgamento, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a análise das preliminares. I- Da 

Alteração do Polo Passivo da Lide Com relação a preliminar de ilegitimidade 

da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte requerida, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo – Da Falta De Interesse Processual 

Em sede preliminar, a requerida alega que a parte autora não comprovou 

que juntou os documentos exigidos para a regulação do sinistro 

administrativo e suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. O 

autor colacionou no Id. 11676189 a cópia do requerimento administrativo. 

Tal requerimento foi protocolado em 17/11/2017, mas não obteve resposta. 

Ademais, a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017). Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a analise do mérito. III– Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 11676237), bem como laudo 

pericial (Id. 12928243). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 04/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do OMBRO 
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ESQUERDO de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(04/11/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014967-34.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL DO NASCIMENTO MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por DANIEL DO NASCIMENTO 

MAGALHÃES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

28/04/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, aduz que não foram comprovados o nexo 

causal e a invalidez. Caso haja eventual condenação, pugna para que o 

limite da indenização seja proporcional à extensão do dano a ser extraído 

por meio de prova pericial. Houve a realização de perícia, Id. 11858116, 

sendo apresentado laudo, manifestando-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 28/04/2016. 

Entendo que o presente processo se encontra maduro para julgamento, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a análise das preliminares. I – Da 

Inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II - Da Ausência de 

Requerimento Administrativo Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. O autor colacionou no Id. 

11123794 a cópia do requerimento administrativo. Tal requerimento foi 

protocolado em 08/11/2017, mas não obteve resposta. Ademais, a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017). Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III- Da 

Ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada e passo a análise do mérito. IV – 

Carência de Ação – Ausência do Boletim de Ocorrência No que tange à 

preliminar arguida referente a não validade da Certidão de Ocorrência do 

SAMU acostado nos autos, temos que como todo e qualquer documento 

público goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, 

compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova 

cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava 

(art. 373, II, CPC). A certidão de ocorrência do SAMU, que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente 

a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, 

a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra e passo a analise do mérito. V– Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 7144265), bem como laudo pericial (Id. 11858116). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28/04/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 
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médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do PUNHO ESQUERDO de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(28/04/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029541-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS SERVULO CAMPOS LIMA FILHO (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029541-62.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCUS SERVULO CAMPOS LIMA FILHO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por MARCUS 

SERVILHO CAMPOS LIMA FILHO em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (Treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 01/102016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares, que serão analisadas a seguir. No mérito, aduz que 

não foram comprovados o nexo causal e a invalidez. Caso haja eventual 

condenação, pugna para que o limite da indenização seja proporcional à 

extensão do dano a ser extraído por meio de prova pericial. Houve a 

realização de perícia, Id. 11856989, sendo apresentado laudo, sem 

manifestação das partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 01/10/2016. Entendo que o presente 

processo se encontra maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Passo a análise das preliminares. I - Da Ausência de 

Comprovação de Entrega Documental e Ausência do Requerimento 

Administrativo Em sede preliminar, a requerida alega que a parte autora 

não comprovou que juntou os documentos exigidos para a regulação do 

sinistro administrativo e suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. O 

autor colacionou no Id. 10385107 a cópia do requerimento administrativo. 

Tal requerimento foi protocolado em 05/10/2017, mas não obteve resposta. 

Ademais, a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017). Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II- Da 

Ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por esses 

motivos, afasto a preliminar ventilada e passo a análise do mérito. Passo a 

analise do mérito. III– Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 10004641), bem como laudo 

pericial (Id. 11856989). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 01/10/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do TORNOZELO 

ESQUERDO de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT ao pagamento do importe de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (01/10/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 

85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1037112-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037112-84.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT . Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no ID. 12227345). Devidamente intimada, a 

parte requerida concordou com o pedido de desistência (Id. 12227345). A 

desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia ao 

direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos 

termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem condenação em 

honorários advocatícios e custas. Transitada em Julgado, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001405-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001405-55.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOVANIL RAMOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT, em que JOVANIL RAMOS move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Conforme se vê dos autos 

houve a satisfação do crédito (Id. 12138768). Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022289-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022289-42.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADRIANO PIRES DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança, em 

que Adriano Pires dos Santos move em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito 

(Id. 12423444 ). Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002504-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ORTEGA CAMOLEZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002504-26.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BRUNA ORTEGA CAMOLEZI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por 

BRUNA ORTEGA CAMOLEZI, em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, em que pretendia a condenação ao pagamento de 

seguro obrigatório. Nota-se que a parte autora foi devidamente intimada 

para que emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, 

conforme se verifica no ID. 11639025 . Todavia, deixou de atender a 

determinação judicial, tendo sido certificada a sua inércia no ID. 12818347 

. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a inação da parte 

autora, embora devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por 

ausência dos requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito, a 

presente Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, com base no art. 485, 

inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos observando as formalidades legais. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022286-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AMORIM LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022286-87.2016.8.11.0041. AUTOR: 

VICTOR HUGO AMORIM LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança, em que Victor Hugo 

Amorim Lima move em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (Id. 12002158 ). 

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023736-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA SIQUEIRA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023736-65.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da pericia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 26 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010130-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010130-96.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, apresentando 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 26 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016368-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LEVY CASELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016368-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar c/c 

indenização de danos morais proposta pelo Lucas Levy Caseli contra 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificadas 

nos autos. Narra a inicial que o autor foi surpreendido com o recebimento 

de fatura no valor de R$1.895,44, referente à recuperação de consumo do 

período de abril a setembro do ano de 2017, bem como carta informando a 

inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Afirma que 

reside em apartamento, desconhecendo onde fica localizado os medidores 

do prédio, não possuindo culpa quanto a qualquer avaria ou irregularidade 

no equipamento medidor, razão pela qual a cobrança é ilegal e abusiva, 

sendo que foi realizada inspeção de forma unilateral. Postula a concessão 

da tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de suspender a 

cobrança no valor de R$1.895,44 e determinar que a ré se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia de sua unidade consumidora, bem 

como para que exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob 

pena de multa pecuniária. No mérito, requer a declaração de inexigibilidade 

da dívida referente à fatura e a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. É o relatório. Decido. A pretensão almejada 

pelo autor diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência 

em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o 

periculum in mora. A relação em comento é de consumo, cabendo a 

aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe 

em seu artigo 42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a 

ridículo por ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco submetido à 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. In casu, a fatura no valor de 

R$1.895,44, pendente de pagamento é pretérita, já que diz respeito à 

recuperação de consumo não faturado do período, e, segundo o autor, 

não condiz com a realidade, discordando dos valores da mesma. Desta 

forma, a ré não pode fundamentar a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica na referida UC. Insta consignar, ainda, que o serviço de 

fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e deve ser 

prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, 

nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Quanto ao pedido de exclusão 

do nome do autor dos órgãos de restrição creditícia, o perigo de dano é 

evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de forma 

indevida geram abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais e 

imagem. Registro que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto e, 

presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a suspensão da cobrança impugnada pelo 

autor (1.895,44) bem como que a ré suspenda ou reestabeleça, conforme 

o caso, o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 

6/2169976-4, bem como promova a exclusão do nome do autor nos 

órgãos de restrição creditícia. Intime-se a ré para cumprimento da liminar 

concedida em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 

(um mil reais) para o caso de descumprimento. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita ao autor. Nos termos do art. 334 e §§ do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/09/2018 às 11:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

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

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

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004608-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIOO HELBOR PARK ELEGANCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

CAMILOTTI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA COSTA VARA DOS SANTOS OAB - SP354970 (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 das partes para ciência da 

Decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1006731-85.2018.8.11.0000 (ID 13876608). CUIABÁ, 27 de junho de 2018. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004746-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER GUMS BELCHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (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 

13877084), no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de junho de 2018. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1026926-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

HILTON TARABAL (REQUERENTE)

NATHALIA DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

ROSANGELA FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

SILVIO JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

WELLINGTON FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

AMALIA FANAIA PEREIRA SEABRA (REQUERIDO)

JANE MARQUES PORTELA TORRES (REQUERIDO)

MARIA HELENA FANAIA PEREIRA (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 

13877313 / 13877310), no prazo de 5 (cinco). Cuiabá, 27 de junho de 

2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018432-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO OAB - MT0015921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018432-85.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

Ação Ordinária de Rescisão Contratual movida por CUSTODIO RODRIGUES 

DE CASTRO JUNIOR em desfavor de ELMO ENGENHARIA LTDA , já 

qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As partes 

resolveram transacionar entre si, conforme termo de ID 13702945, 

protocolado e assinado . Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. 

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de ID 3269420 e ID 

5917047. Tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b c/c 924, II do 

CPC. Diante do acordo, custas isentas e honorários na forma pactuada. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032458-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. TIMOTHEO BARANHUK - 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 

13877806), no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de junho de 2018. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004520-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SOUZA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BENHUR DE PAULA (RÉU)

SILVIO BENHUR DE PAULA (RÉU)

FABIO DE ALMEIDA LACERDA (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 

13877949), no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de junho de 2018. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030593-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO DA SILVA PINTO (AUTOR)

FUNILARIA E PINTURA PARANA LTDA - ME (AUTOR)

NERCI FERREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - EPP (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 

13878368), no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de junho de 2018. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005911-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)
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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 

13878762), no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de junho de 2018. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012510-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO GRAOS FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

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 

13879611), no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de junho de 2018. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022381-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 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 

13879734), no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de junho de 2018. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005329-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA THAIS TURIBIO DE BRITO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005329-74.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 26 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004087-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE NUNES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004087-80.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 26 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006890-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MICHEL SEVERINO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006890-36.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 26 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016468-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AUGUSTO RODRIGUES BATISTA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016468-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 26 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020812-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON EVANGELISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020812-47.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 26 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006603-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO NEVES DE FRANCA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006603-73.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 27 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011825-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON INACIO MARANGON DE PAULA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011825-22.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 27 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021589-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1021589-32.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por EDGAR JOSE 

FERREIRA em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 

acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

27 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032336-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA DA COSTA COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032336-41.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 27 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004984-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELIARD ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1004984-74.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por GELIARD ALVES 

FERREIRA em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 

acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

27 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016658-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICKA DE SOUZA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT0010986A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016658-49.2018.8.11.0041 DESPACHO As autoras 

requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, em que pese uma autora ser menor, a segunda é maior. Assim, 

nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053144 Nr: 47974-05.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA COSTA SÁ DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SIDNEI MODESTO OEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO SIDNEI MODESTO OEIRAS, 

Cpf: 36156710230, Rg: 1773463, brasileiro(a), mestre de obras. 

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: GABRIELA COSTA SÁ DE ALBUQUERQUE, propôs, em 

13/10/2015, Ação BUSCA E APREENSÃO contraFRANCISCO SIDNEI 

MODESTO OEIRAS, brasileiro, solteiro, mestre de obras, inscrito no 

CPF/MF sob nº 361.567.102-30 e RG nº 1773463, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, com a finalidade de " reaver o veiculo Ford Ka, 

Chassi nº 9BFZK53AXCB335803, Placa NTY 0031, ano 2011/2012, cor 

Preta, devido ao descumprimento do contrato de compra e venda anexo a 

inicial. Relata a peça inicial, baseada em contrato de compra e venda que o 

Requerido não cumpriu suas obrigações, descritas nas Clausulas 6ª e 11ª 

do respectivo contrato, vejamos: Clausula 6ª. O COMPRADOR assumirá o 

contrato de financiamento com 30 parcelas no valor de R$ 708,15 cada. A 

data do vencimento da 1ª Parcela é 25/08/2014. Clausula 11ª. O 

COMPRADOR tem um prazo de 45 dias para a transferência de titularidade 

do contrato de financiamento do veiculo. Caso isso não ocorra o contrato 

será rescindido, e o COMPRADOR obrigado a devolver o veículo da 

mesma condição que adquiriu. O Requerido não efetuou a transferência 

do veículo, deixou de pagar as as parcelas de nº 40 a 60, perfazendo 20 

prestações em atraso, diante deste descumprimento a Requerente teve 

seu nome inserido indevidamente no SERASA, recebendo cobranças 

constantemente, além das multas cometida por terceiros em razão do 

veículo ainda estar em seu nome. Após várias tentativas sem êxito na via 

administrativas a Requerente pleiteou a Busca e Apreensão do veículo, 

assim requerendo a medida de urgência, no sentido de que a parte 

requerida restitua o veículo nos mesmo estado que adquiriu, ou pague as 

20 prestações no valor de R$ 708,15 (setecentos e oito reais e quinze 

centavos )que deixou de honrar, perfazendo um total de R$ 14.163,00 

(quatorze mil cento e sessenta e três reais); valor esse que deverá ser 

acrescido de juros de mora e correção, desde a época do inadimplemento, 

através de depósito Judicial. Por fim requer que o Requerido seja 

compelido a pagar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pactuada na 

cláusula 13ª do contrato de compra e venda fls. 27. Ainda requer a 

citação do Requerido por edital, uma vez que o mesmo se encontra em 

local desconhecido pela Requerente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o aditamento de p. 81/85.O pedido de 

busca e apreensão já foi deferido (p. 79/80).Diante das tentativas 

frustradas e estando o réu em local incerto e não sabido, DEFIRO A 

CITAÇÃO POR EDITAL.O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como 

requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 

0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF 

prestou informações, dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo 

CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de citações, bem 

como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, de diversificados 

Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC/2015. O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349762 Nr: 20115-58.2008.811.0041

 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: DONESTELA DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO RIBEIRO DA SILVA, RUIDNAN 

SANTANA SOUZA, ROSANGELA ESTEFANOSKI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:19675/O, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDEZIO RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 

15699889191, Rg: 287.246, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

economista, atualmente em local incerto e não sabido RUIDNAN SANTANA 

SOUZA, Cpf: 39360652172, Rg: 522.104, casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido ROSANGELA ESTEFANOSKI 

SOUZA, Cpf: 39360652172, Rg: 522.104, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerente, a Sra. DONESTELA DE CARVALHO 

SILVA, irmou com os Requeridos, o Sr. EDEZIO RIBEIRO DA SILVA e sua 

cônjuge OSANGELA ESTEFANOSKI SOUZA, em 01 de Junho de 2006, um 

Contrato e Locação quanto ao imóvel à Rua Ricardo Franco, n°. 156, 

Térreo, Bairro entro, na cidade de Cuiabá – MT, CEP 78005-000, com valor 

de aluguem ensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), mais taxas e IPTU, para 

fins comerciais. Os Requeridos, ora Locatários, deixaram de pagar os 

aluguéis com encimento em 31/05/2008, 30/06/2008 e 31/07/2008, juros de 

mora, multa contratual e IPTU referente aos meses de Março e Abril de 

2004 que à época otalizam o montante de R$ 3.440,00 (três mil 

quatrocentos e quarenta reais). Em razão deste, ficaram constituídos em 

mora e consequentemente ensejouse AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA E 

PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E ACESSÓRIOS, pedindo-se o agamento das dívidas vincendas, em caso 

do não pagamento, a desocupação, entrega do imóvel locado e execução 

dos aluguéis e acessórios dos Locatários e Fiadores.

Despacho/Decisão: Processo n° 1521/2008Código: 349762Vistos e etc.A 

fim de apreciar o pedido de citação por edital e em atenção ao principio da 

cooperação, realizei pesquisa no INFOJUD dos endereços do réus, cujo 

resultado é o mesmo do indicado pela autora ao longo do processo. 

(consulta anexa)Este feito tramita desde 2008 e todas as tentativas de 

citação foram infrutíferas, estando os réus em local incerto e não 

sabido.Assim, DEFIRO a citação deste por edital. Citem-se por edital, nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os réus.Citados, por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como 

requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos.Na consulta n.º 20/2016 - CIA 

0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça cientificou:“O DOF 

prestou informações, dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo 

CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de citações, bem 

como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas 
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em razão da aludida indisponibilidade.”“Por certo, no âmbito do TJMT, já é 

feita a disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por 

meio da publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, 

como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser 

publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades 

do inciso II do art. 257 do CPC/2015.O edital de citação/intimação, com 

prazo de 30 dias, também deverá ser publicado em jornal local de ampla 

circulação, nos termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.De 

acordo com a certidão de p. 85, terceiros estão locando o imóvel objeto 

desta ação há mais de 6 (seis) anos.Cumpra-se expedindo o necessário, 

com URGÊNCIA processo da meta 02/2018 do CNJ.Cuiabá12 de junho de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza 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, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819207 Nr: 25488-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINER NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:OAB/SP 230.904, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, 

PAULO FERNANDO SCHEIDER - OAB:8117, Vanessa Cristina de 

Abreu Sperandio - OAB:9.175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS 

LTDA, CNPJ: 13455249000133. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação dos devedores, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Despacho/Decisão: Processo nº 25488-94.2013.811.0041Código 

819207VistosTrata-se de cumprimento de sentença requerido por Reiner 

Nogueira de Carvalho Junior em face de Cuyabá Corretora de Imóveis 

Ltda. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.Intime-se a devedora, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.Na hipótese de a devedora ser 

representada pela Defensoria Pública ou quando não tiverem 

procuradores constituídos nos autos, ressalvando a possibilidade do 

inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para cumprimento da sentença 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. A intimação da devedora somente será realizada por edital, 

quando, citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na 

fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o 

débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC.Em caso 

de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).Por fim, se o devedor não 

efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o 

§ 3º do art. 523 do NCPC.Deverá constar no mandado de intimação que, 

decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a executada, independente de penhora ou nova 

intimação, apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na 

forma prevista no art. 525 do NCPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá, 20 de abril de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

Advertência: 1) Não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. 2) Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 

como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

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, IGOR CHABALIN 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349920 Nr: 20208-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENJI EGUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDNEY PADILHA, LUZINETE APARECIDA 

DE PÁDUA MELO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - 

OAB:14170/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169/MT, RODRIGO 

LOPES LIMA - OAB:13814/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDNEY PADILHA, Cpf: 23692200153, 

Rg: 197.288, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido LUZINETE APARECIDA DE PÁDUA MELO PADILHA, 

Cpf: 16423852120, Rg: 046.774, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação dos devedores, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Despacho/Decisão: Processo nº 20208-21.2008.811.0041Código 

349920VistosTrata-se de cumprimento de sentença requerido por Kenji 

Eguchi em face de Waldney Padilha e Luzinete Aparecida de Pádua Melo 

Padilha. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.Na hipótese de os devedores serem 

representados pela Defensoria Pública ou quando não tiverem 

procuradores constituídos nos autos, ressalvando a possibilidade do 

inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para cumprimento da sentença 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. A intimação dos devedores somente será realizada por 

edital, quando, citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis 

na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o 

débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC.Em caso 

de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).Por fim, se os devedores não 

efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o 

§ 3º do art. 523 do NCPC.Deverá constar no mandado de intimação que, 

decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que os executados, independente de penhora ou nova 

intimação, apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na 

forma prevista no art. 525 do NCPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá, 08 de junho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

Advertência: 1) Não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. 2) Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 

como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

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, IGOR CHABALIN 
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OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423968 Nr: 8212-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENOCIL GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ROSA DA SILVA, Cpf: 

13775367187, Rg: 012.59.768, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder a intimação dos devedores, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Despacho/Decisão: Processo nº 8212-55.2010.811.0041Código 

423968VistosTrata-se de cumprimento de sentença requerido por Benocil 

Gonçalves da Silva em face de José Rosa da Silva. Assim, promovam-se 

as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.Intime-se o 

devedor, através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação do devedor 

somente será realizada por edital, quando, citados na forma do art. 256 do 

NCPC e tiverem sido revéis na fase de conhecimento. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do NCPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).Por fim, 

se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independente de penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua 

impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do 

NCPC.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 08 de junho de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

Advertência: 1) Não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. 2) Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, 

como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

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, IGOR CHABALIN 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 821051 Nr: 27264-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS MEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCH ALENCAR NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, diante da ausência da comprovação da propositura do feito 

principal no prazo determinado, nos termos do art. 485, inc. IV, § 3º, do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 806, do CPC/1973, julgo extinta 

esta cautelar proposta por Terezinha de Jesus Meira dos Santos em 

desfavor de Enoch Alencar Neto e REVOGO a liminar concedida às p. 

41.Custas pela autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 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.: 1015438 Nr: 29902-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, JULIO 

CESAR ORLANDIN

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

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

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 .2016.811.0041, em trâmite neste Juízo, constatando que a adjudicação 

solicitada pelo credor hipotecário foi deferida e o Auto de Adjudicação, 

inclusive, já foi expedido e assinado em 04 de maio de 2017. De acordo 

com o que consta dos autos, o valor do bem avaliado em R$ 2.277.000,00 

(dois milhões duzentos e setenta e sete mil reais) sequer é suficiente para 

o pagamento da dívida garantida.É certo, ainda, que os procedimentos 

finais da adjudicação foram sobrestados apenas porque a Justiça do 

Trabalho determinou a indisponibilidade do bem objeto da constrição e, 

como cediço, os créditos trabalhistas possuem prioridade. Ou seja, está 

claro que o bem objeto da matrícula n. 106.246 não será suficiente para o 

pagamento de todos os credores.Sobre a alegação de que a dívida 

garantida se encontrava vencida ao tempo da penhora, tal fato, por si só, 

não afasta a garantia, até porque não há demonstração de nenhuma 

hipótese de extinção, permanecendo a mesma válida (Ap 120904/2017, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018).Por fim, 

ressalto que a penhora ora realizada sobre o mencionado bem já foi objeto 

de análise e indeferimento nos autos de execução 

22714-86.2016.811.0041.À par de todas estas considerações e 

fundamentos, determino a desconstituição da penhora realizada no imóvel 

matriculado sob n. 106.246, no 6º CRI de Cuiabá.Quanto aos pedidos 

formulados pelos terceiros interessados às p. 309/311 e 357/361, registro 

a inexistência de determinação para restrições de automóveis nestes 

autos.Intimem-se todos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 26 

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.: 349762 Nr: 20115-58.2008.811.0041

 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: DONESTELA DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO RIBEIRO DA SILVA, RUIDNAN 

SANTANA SOUZA, ROSANGELA ESTEFANOSKI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:19675/O, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a sua 

publicação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 700281 Nr: 34904-91.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. DE L. L., ELIVANIA DE LIMA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, ALEXANDRE FERREIRA DE SANTANA 

- OAB:10.138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12064/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - OAB:17855, GLAZIANE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8575, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

BARBOSA - OAB:6835/MT

 Cumpra-se a decisão proferida no RAI 1011888-73.2017 (p. 321/323).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 790290 Nr: 44332-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA ARGILAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PAES - OAB:1887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pelo exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714389 Nr: 9060-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.P.C ALBERINI COMERCIO E SERVIÇO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GODDMAN ANDRADE SANTOS 

- OAB:13694

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pela exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 895053 Nr: 26534-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JUNIOR MENDES FONTANELE

 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

 Certifico que, em cumprimento à sentença de fls. 11/112, verifiquei a 

impossibilidade de expedição do alvará em favor do perito, tendo em vista 

que não consta nos autos a conta judicial vinculada aos autos, conforme 

documento juntado à fl. 126.

Assim sendo, nos termos da legislação vigente, encaminho intimação à 

parte requerida para apresentar a guia de depósito judicial, a ficha de 

compensação ou a conta judicial, para que possam vincular o valor 

depositado à fl. 89, no prazo de 15 (quinze) dial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 844317 Nr: 48148-82.2013.811.0041

 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: ADELIA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAPLAN COMIBRAS LITORAL COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo procedente os pedidos desta ação de rescisão contratual com 

restituição e danos morais proposta por ADELIA BARBOSA DA SILVA 

contra VIAPAN – COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. e 

CONDENO a ré a promover a devolução do valor comprovadamente pago 

pela autora, de R$ 698,04 (seiscentos e noventa e oito reais e quatro 

centavos). Esse valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.Diante 

da atitude ilícita praticada pela ré, CONDENO a mesma ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362-STJ). 

Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do NCPC.Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de quinze dias sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 380045 Nr: 15998-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDISON SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pelos exequentes. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 757871 Nr: 10079-15.2012.811.0041

 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): MARCIO NEI RIBEIRO, NEIRE CRUZ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pelo exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 877149 Nr: 14903-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EUDAIR PIRES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BLUE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES - OAB:15363 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pelo exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806440 Nr: 12919-61.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA VILA BELA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIR METELLO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SABÓIA PAES DE 

BARROS - OAB:10.479/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 815675 Nr: 22126-84.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL SANTOS DE SOUZA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

Intimado para informar quanto ao cumprimento das demais obrigações, o 

exequente permaneceu inerte.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação pecuniária, 

não havendo informação quanto ao descumprimento das demais 

obrigações.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 937572 Nr: 53449-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Compulsando os autos, verifico que não há valores vinculados a este.

Desta forma, impulsiono os autos encaminhando intimação à parte 

requerida, para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de envio dos autos ao setor de arquivo, em cumprimento à 

determinação de fls. 203/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053144 Nr: 47974-05.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA COSTA SÁ DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SIDNEI MODESTO OEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a sua 

publicação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 238415 Nr: 7493-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIETE COSTA PIRES GONÇALVES, LUIZ 

ROSÁRIO DE AMORIM

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença 

proposta por Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT contra 

Mariete Costa Pires Gonçalves e seu fiador Luiz Rosário de Amorim, já 

qualificados e representados nos autos.

 A executada Mariete Costa Pires Gonçalves e a exequente se 

compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação (p. 

282/286.).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do art. 924, II do CPC.

Libere-se os valores penhorados à p.277 em favor da exequente. 

Expeça-se competente alvará, como requerido.

 Custas e despesas processuais pela executada. Honorários na forma 

pactuada.

 Transito em julgado, certifique e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 390389 Nr: 25819-18.2009.811.0041

 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: DENIS SANTOS LIMA, GILSON SANTOS LIMA, 

JEOVANE SANTOS LIMA, ILMA REGINA SANTOS LIMA, JULIANA SANTOS 

LIMA, ROSANGELA SANTOS LIMA, VIVIAN SANTOS LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Processo nº. 25819-18.2009.811.0041
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Código 390389

Vistos e etc.

Indefiro o pedido de p. 342/343, pelas razões expostas à p. 339.

Cumpra-se integralmente decisão de p. 339.

Cuiabá, 25 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.: 393052 Nr: 28488-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEALMO ALFREDO ADAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES 

RURAIS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEALMO ALFREDO ADAM - 

OAB:6905/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pelo exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341221 Nr: 11569-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DE SOUZA BOAVENTURA, ALOIZIO 

FERNANDES BOAVENTURA

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

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Processo n° 11569-14.2008.811.0041

Código: 341221

Vistos e etc.

Diante o falecimento da executada Lourdes de Souza Boaventura, 

informado a p. 144/146, suspendo a tramitação do feito (art.313, I do CPC).

Intime-se o exequente para que promova habilitação e citação do seu 

espolio sucessor e/os herdeiros para que se manifeste sobre a presente 

ação (art. 313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 25 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.: 785863 Nr: 39738-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIS TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE LIMA ANTUNES - 

OAB:237.484/SP, MANOEL ROGELIO GARCIA - OAB:175.343/SP, 

MARILZA GONÇALVES FAIA - OAB:260.786/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pela exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467269 Nr: 34122-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FRAGA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENIR MARIA DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON LATORRACA BARBOSA - OAB:4978 MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783102 Nr: 36793-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AVENIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTBC - CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - 

OAB:12261, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA NEVES HENRIQUE - 

OAB:110.063-MG, GISELE DE ALMEIDA - OAB:93.536, LORRAYNE 

INÁCIA SANTOS - OAB:138605, PATRICIA CORREA DE LIMA - 

OAB:OAB-MT 128.788

 Processo n° 36793-12.2012.811.0041

Código 783102

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação á p. 156/161.

A exequente, intimada para manifestar sobre o pagamento da 

condenação, requereu o levantamento do valor depositado e 

prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente (p. 163/165).

A executada, intimada do saldo remanescente encontrado pela exequente 

(p. 166), efetuou o pagamento (p.177/180 e p. 181/185).

Após, a exequente requereu o levantamento do valor pago, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 1874598).

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 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.: 929965 Nr: 49290-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAULA DE MAGALHÃES

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valore de 147,77, vencido em 24/12/2012. Diante da 
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atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868219 Nr: 8118-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valore de 125,70, vencido em 14/12/2009. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1289204 Nr: 4676-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DA SILVA CORREA JUNIOR, MARIA 

DO CARMO QUEIROZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbhara Hellena Oliveira e 

Silva - OAB:23027/O, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10.070 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por Cerâmica Cristofoletti 

Ltda, contra Orlando da Silva Correa Junio e Maria do Carmo Queiroz 

Correa.

 A autora pretende por meio deste incidente a desconsideração da 

personalidade jurídica de São Geronimo Materiais para Construção Ltda.

 Contudo, devidamente intimada para apresentar procuração e cópia de 

seus atos constitutivos, bem como para informar a qualificação completa 

da empresa que pretende desconsiderar a personalidade jurídica, a autora 

não cumpriu a determinação.

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de desconsideração de 

personalidade jurídica e determino o arquivamento deste incidente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 67146 Nr: 24557-72.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Juiz de Direito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BASSITT NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY JOSÉ FERREIRA - 

OAB:5.669/MT

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

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT, TATIANE ALMEIDA 

CAMACHO - OAB:OAB/MT 17237

 Processo n° 24557-72.2005.811.0041

Código: 67146

Vistos e etc.

Diante o falecimento do executado, informado a p. 2.099/2.103, suspendo 

a tramitação do feito (art.313, I do CPC).

Intime-se o exequente para que promova habilitação e citação do seu 

espolio sucessor e/os herdeiros para que se manifeste sobre a presente 

ação (art. 313, §2°, I do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 26 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.: 29563 Nr: 6877-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Márcia da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14687O, DILMA GOMES MARQUES - OAB:22.771

 Certifico que expedi o alvará judicial, nesta data, em cumprimento ao 

Provimento nº 68, de 3 de maio de 2018 (CNJ).

No mais, em cumprimento à determinação de fl. 232, impulsiono os autos, 

encaminhando intimação à exequente para dar prosseguimento no feito, 

em 15 dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 908365 Nr: 35760-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., ROSA 

MARIA DIAS BAROZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO BRASIL SERVIÇOS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:5.794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377943 Nr: 13921-08.2009.811.0041

 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: BRUNO VENSON DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 24 de Julho de 

2018, às 09:30 hrs, à realizar-se na Av. das Flores, nº 843, sala 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) Telefones(66)3025-3060/ 

99223-7073. Email: flavioperito@gmail.com

Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1157880 Nr: 35012-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

 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: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, ROMEU AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Processo nº 35012-13.2016.811.0041

Código 1157880

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Sisane Vanzella em 

face de Banco do Brasil S/A. Assim, promovam-se as devidas anotações, 

na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 27 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.: 917192 Nr: 41564-62.2014.811.0041

 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: SILVA E PITONDO LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057, Jani Rosa Lando - OAB:10.137/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação de indenização por danos 

morais proposta por Silva e Pitondo Ltda - ME contra Oi S.A.Custas e 

despesas processuais pela autora, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940155 Nr: 54658-77.2014.811.0041

 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: MAURICIO BORGES

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, informar os dados bancários para posterior expedição do 

alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070520 Nr: 55613-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO DE AMORIM

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

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

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que, em cumprimento à Decisão de fl. 101, verifiquei a 

impossibilidade de expedição do alvará em favor do perito, tendo em vista 

que não consta nos autos a conta judicial vinculada aos autos, conforme 

documento juntado à fl. 85.

Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, encaminho intimação à parte requerida para apresentar a guia de 

depósito judicial, a ficha de compensação ou a conta judicial, para que 

possam vincular o valor depositado à fl. 85, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872056 Nr: 11093-63.2014.811.0041

 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: ADRIANA DA SILVA RIBEIRO

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

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

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para, diante da atitude ilícita, CONDENAR a 

ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 

85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 747715 Nr: 44974-36.2011.811.0041

 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: SANDRA GARCIA DE AZEVEDO

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

TRABALHO MÉDICO, ROBERTO YUTAKA TAKATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:10857-E, DINEY LEITE DA COSTA - OAB:21.352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT, JOSEMAR HONORIO 

BARRETO - OAB:8.578/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 
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ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Processo nº 44974-36.2011.811.0041

Código 747715

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Sandra Garcia de 

Azevedo em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. 

Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema 

Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 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.: 795405 Nr: 1738-63.2013.811.0041

 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: LUIZ ANTONIO GIROLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO FRAGA ZWICKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:5393/MT

 o recolhimento das custas e taxas judiciais levando em consideração o 

novo valor atribuído a causa.Efetivada a intimação do autor, este não 

promoveu o recolhimento das custas judiciais.Nota-se que a intimação 

pessoal da parte para este caso não é necessária, conforme já pacificado 

pela doutrina e jurisprudência e, agora, consolidado no novo Código de 

Processo Civil. Vejamos:“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE 

ATENTADO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012).” (Ap 110592/2014, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)“Art. 290. 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.” (NCPC)Posto isto, diante da ausência de recolhimento das custas, 

extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c 

artigo 485, IV do NCPC. E em consonância com o principio da causalidade, 

condeno o AUTOR em custas e honorários advocatícios sucumbenciais 

que fixo em 10 % do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2°, 

I a VI do CPC/15.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de junho de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 874686 Nr: 13185-14.2014.811.0041

 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: HELDER DOMINGOS DA PALMA

 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: JOAO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15259, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS - 

OAB:7.600/MT

 Processo nº 13185-14.2014.811.0041

Código 874686

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Helder Domingos da 

Palma em face de EMIVAG Empreendimentos Imobiliários Várzea Grande 

Ltda e Lumem Consultoria Construções e Comércio Ltda. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intimem-se as devedoras, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de as devedoras serem representadas pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação das devedoras somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se as devedoras não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

executadas, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 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.: 894441 Nr: 26182-29.2014.811.0041

 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: SONIA NEIRES PEREIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c indenização por dano moral e pedido liminar de tutela 
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acautelatória proposta por Sônia Neires Pereira Barbosa contra OI 

S.A.Custas pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, 

sendo a mesma beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já 

autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis 

meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884370 Nr: 19430-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA SCHEREMETA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Processo n° 19430-41.2014.811.0041

Código 884370

Vistos e etc.

Expeça-se certidão de crédito em favor do perito, conforme já determinado 

à p. 287/289.

Em seguida, intimem-se as partes para que se manifeste sobre o laudo 

pericial e seu complemento.

Em seguida, concluso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 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.: 933773 Nr: 51361-62.2014.811.0041

 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: AUGUSTO FRAGA ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO, EMILIA PERES 

GIROLDO, CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

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

SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722

 como perita do juízo a Sra. Cristhiane Botelho de Campos Coelho, 

brasileira, corretora de imóveis registrada no CRECI-MT 6475, com 

endereço profissional na Av. Mato Grosso, n° 619, Centro Norte nesta 

Capital, Tel: 65-9981-6993, e-mail:crisbotelhostore@hotmail.com, a qual 

deverá realizar a avaliação do imóvel objeto dos autos.Intime-se a perita 

para cumprir ao encargo, independentemente de termo de compromisso, 

nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil de 2015, devendo 

desde já, apresentar sua proposta de honorários periciais.Quanto aos 

honorários, estes deverão ser pagos pelo autor, nos termos do art.95 do 

CPC/15: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 

houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de 

ofício ou requerida por ambas as partes.”Em seguida, intimem-se as partes 

para indicarem assistentes técnicos e quesitos, caso queiram, conforme 

estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após a apresentação da proposta, intime-se o autor para que 

manifestem sobre este e/ou deposite o valor pleiteado.Concedo o prazo de 

30 (trinta) dias para entrega do laudo. Apresentado o laudo, autorizo o 

levantamento dos honorários periciais.Com o inicio dos trabalhos periciais 

autorizo o levantamento de 50% dos honorários, podendo o saldo 

remanescente ser levantado com a entrega do laudo.Eventual audiência 

de instrução de julgamento para a oitiva das testemunhas será designada 

após a realização da pericia deferida.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 27 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.: 940993 Nr: 55134-18.2014.811.0041

 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: ALEXANDRO DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILA ANANDA ESTEVES MEDINA 

- OAB:21.327/O, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

16625/O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/08/2018 às 

16:00 horas. Determino o comparecimento do autor para que preste o seu 

depoimento pessoal (art.385 CPC/15). Intimem-se as partes para que 

apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que 

determina o art.455 do CPC: “Art. 455. 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. § 1o A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. § 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.” Intime-se O AUTOR pessoalmente para que 

compareça no dia e hora determinado para que preste o seu depoimento, 

sob pena de confissão (art.385, §1° do CPC/15). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949949 Nr: 60338-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MIDORI SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8.312

 Processo n° 60338-43.2014.811.0041

Código 949949

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 215).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 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.: 1072828 Nr: 56562-98.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE LEITE BARBOSA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 56562-98.2015.811.0041

Código 1072828

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente, devidamente intimada, não se manifestou sobre o 

pagamento, conforme certidão de p. 105.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 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.: 1113539 Nr: 16152-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA DOMINGOS

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n° 16152-61.2016.811.0041

Código 1113539

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente, devidamente intimado, não se manifestou sobre o 

pagamento, conforme certidão de p. 104.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Intime-se o exequente para fornecer os dados bancários para expedição 

do alvará.

Fornecidos os dados bancários, expeça-se alvará em favor do 

exequente, nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 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.: 1113805 Nr: 16267-82.2016.811.0041

 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: RDPF, IVANIL DE PAULA VIEIRA

 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

 Processo n° 16267-82.2016.811.0041

Código 1113805

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 122/123).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 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.: 1134857 Nr: 25020-28.2016.811.0041

 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: DEJANIRA DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação de inexistência de débito por 

cobrança indevida c/c danos morais e materiais com pedido liminar 

proposta por Djanira de Souza Lima contra Banco Cruzeiro do Sul 

S.A.Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. Custas pela autora, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado 

da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o mesmo beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a 

fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não 

houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, 

com as anotações de estilo, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para 

a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1152301 Nr: 32687-65.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS NICOLINA E JOÃO 

ALFREDO DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA C. CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, JANETE GASPAR 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 32687-65.2016.811.0041

Código: 1152301

Vistos e etc.

Tendo em vista que os autores requereram a citação dos réus pela regra 

do art. 248, §4º do CPC que se trata de citação por correspondência com 
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aviso de recebimento, mas efetuou o pagamento da diligência para citação 

por meio de oficial de justiça, intime-os para, no prazo de 05 (cinco) dias 

esclarecer de que forma eles querem que seja feita a citação.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 27 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941629 Nr: 55537-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M S SUPERMERCADO LTDA ME, MARILENE SILVA DE 

OLIVEIRA, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO 

DIAS - OAB:3.549-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Processo nº 55537-84.2014.811.0041

Código 941629

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais 

requerido por Antonio Augusto Calderaro Dias em face de CEMAT – 

Centrais Elétricas Matogrossense S/A. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 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.: 68678 Nr: 10928-07.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDES IVAN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A 

- TELEMAT

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A

 por litigância de má-fé reclama a comprovação de que a parte agiu de 

forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé 

diferente da má-fe, é presumível” (TJMT – RAI nº 126028.2010) (Ap 

30263/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 

04/09/2017)Quanto a aplicação de multa e honorários advocatícios para a 

presente fase, conforme prevê o art. 523 do CPC/15, indefiro, eis que só 

incidem após a intimação da parte devedora para o pagamento do 

débito.Posto isto, REJEITO exceção de pré-executividade apresentada nos 

autos à p. 385/395, eis que não demonstrado a utilização de indicies 

diversos dos previstos nos autos, nem comprovada a má-fé do 

exequente. Deixo de homologar os cálculos elaborados pelo contador 

judicial a p.411/412, eis que em desconformidade com as determinações 

legais.Remetam-se os autos ao contador judicial, para que verifique os 

valores devidos pelo executado, devendo atualizar os cálculos da 

seguinte forma:a)A condenação de R$10.000,00 a titulo de indenização 

deverá ser atualizada pelos índices previstos na sentença e acordão ATÉ 

o bloqueio judicial realizado em 17/11/2000b)O valor encontrado deverá 

ser abatido do valor bloqueado de R$108.868,90, e o resultado encontrado 

deverá ser subtraído do deposito realizado pelo autor/executado Eldes no 

montante de R$ 93.494,20.c)O saldo remanescente eventualmente 

encontrado deverá ser atualizado a partir de 28/10/2004 com a incidência 

de juros de mora e correção monetária, conforme determinado pelo RAI 

262/2008.Com a juntada dos cálculos, intime-se o executado para 

pagamento 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e honorários 

advocatícios para a presente fase, conforme previsto no art. 523, §1° do 

CPC/15.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 27 de junho de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 767548 Nr: 20380-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO FRAGA ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - OAB:OAB/MT 

10.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 Processo n° 20380-21.2012.811.0041

Código: 767548

Vistos e etc.

Intime-se o executado para que, no prazo e 15 (cinco) dias, cumpra a 

determinação de p.47, sob pena de indeferimento do pedido de p.34/35.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se

Cuiabá, 27 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008372-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPABLO BORGES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1008372-82.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por Ampablo Borges 

da Conceição contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais . A parte 

autora foi intimada para emendar a inicial, trazendo aos autos o 

comprovante do prévio requerimento administrativo, todavia, deixou 

transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o artigo 

321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 87 de 557



dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à parte autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos 

autos o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora 

não cumpriu com a determinação. Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

26 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008374-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE PEIXOTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1008374-52.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por Paulo Jorge 

Peixoto da Costa contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais . 

Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, trazendo aos 

autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Defiro ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 26 de 

junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010190-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDE DO NASCIMENTO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1010190-69.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por Josenilde do 

Nascimento Santos contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais . 

Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, trazendo aos 

autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita a parte autora. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 26 de 

junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010094-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1010094-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JENIFFER 

CASTILHO contra SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 

acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Defiro a autora os benefícios da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 26 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010197-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1010197-61.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por Marcia da Silva 

contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais . Determinada a 

intimação da parte para emendar a inicial, trazendo aos autos o 

comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma deixou 

transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o artigo 

321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial 
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não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Defiro à 

autora os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 26 de 

junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010394-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1010394-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por Josias dos 

Santos Pereira Junior contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais . 

Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, trazendo aos 

autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Defiro ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 26 de 

junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011910-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1011910-71.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por LUCAS SOUZA 

CARVALHO contra SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 

acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 26 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012533-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1012533-38.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por José Arruda dos 

Santos contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, trazendo aos 

autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 26 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003998-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESERVA RIO CUIABA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E 

TERCERIZACOES LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 89 de 557



pagamento das custas, conforme determinado em Sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias , devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 27 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: 1037350-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES OAB - MT21188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL GONCALVES TRINDADE - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento das custas, conforme determinado em Sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias , devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 27 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: 1037414-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BENEDITA ALMEIDA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento das custas, conforme determinado em Sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias , devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 27 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037421-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA BERTAO PALHARINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EMBARGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento das custas, conforme determinado em Sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias , devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 27 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: 1002397-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVANA ALVES BARRETO (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)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001511-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GOMES RAMALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012504-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006714-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO JOSE DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/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 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: 1022288-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE JOSEFA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 
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52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011242-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL APARECIDA JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009181-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL APARECIDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003881-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003661-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE JESUS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016705-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001807-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN DOS SANTOS 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)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003708-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH RODRIGUES MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono 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: 1011625-15.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CORREA MANCINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016696-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DAVID DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015235-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAURA GONCALINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1001414-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SEVERINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1016622-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VIEIRA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1017878-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULICE GOMES GUIMARAES (AUTOR)

ROBERTA MIKAELLA POSSOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1017194-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SILVA 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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1001552-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO STECKLER E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT0015383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1015632-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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 manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1015160-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERCIO DIAS PRADO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015595-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FURTADO DE 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1020659-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTO DA VEIGA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para requererem o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022764-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ASSOLINI FERREIRA (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1004595-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021415-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE MARCONDES PINHO (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 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: 1003520-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1004058-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ALCANTARA CLASEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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: 1029570-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO GRACIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029546-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SALVADOR DE LIMA SENE (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:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1029762-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGILENE AMANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1031982-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1030726-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIRLLON GLEISON CARDOSO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1003533-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1034025-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO GONZATTO (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:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 94 de 557



audiência de conciliação.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: 1033122-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1034091-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER JHONNY FIGUEIREDO DA GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034622-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERCIVAL ZAMARIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036132-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR MOREIRA 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 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, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031139-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DE OLIVEIRA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1030748-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE APARECIDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1035558-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE DO PRADO VIEIRA (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:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037529-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVEIRA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1032889-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLOS FRANCISCO DOS 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)

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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1030758-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. S. (AUTOR)

GISELI MENDES DA SILVA VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033954-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1031037-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JUNIOR DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030740-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA 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:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1036885-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO VIANA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037729-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA APARECIDA FRASSETTO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033506-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ALMEIDA LEANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033846-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DOUGLAS GONCALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037110-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO BRITO DE ASSIS (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:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação e manifestar-se sobre a perícia realizada na audiência de 

conciliação, no prazo de 15 (quinze) .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: 1032178-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1033700-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALCARAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1033889-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1034274-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY ALEXANDRINA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte Requerida, através de seu patrono, para manifestar 

sobre o pedido de desistência, 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: 1034789-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE OLIVEIRA RIBEIRO (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:

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 os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 97 de 557



THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1033756-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKE DE SOUSA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1033559-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. R. S. P. (AUTOR)

FABIANA REZENDE SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1031428-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1036028-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO PEREIRA DA LUZ (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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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: 1031326-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAMELA MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.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 Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943432 Nr: 56547-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5.733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1025443 Nr: 34547-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA

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

BRASIL LTDA ME, JULIO KONNO JUNIOR, TIAGO VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 
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OAB:OAB/MT 3.774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT, TAISSA FERREIRA DORILEO - 

OAB:14346/MT

 Vistos etc.

Considerando que a empresa Cebras Construções e Engenharia LTDA ME 

não faz parte do acordo ora executado, determino as baixas necessárias 

junto à autuação e capa dos autos.

Considerando que o Aviso de Recebimento acostado em fl. 63 não foi 

recebido pelo destinatário Tiago Vieira de Souza Dorileo, expeça-se 

mandado para intimação do referido Executado, via Oficial de Justiça.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1040909 Nr: 42032-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CANDIDO AMARAL, VÂNIA 

APARECIDA VIEIRA SOUZA, LEDA MARIA FERREIRA ADDOR VIEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 3.774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT, TAISSA FERREIRA DORILEO - 

OAB:14346/MT

 Vistos etc.

Considerando que o Aviso de Recebimento acostado em fl. 76 não foi 

recebido pela destinatária, expeça-se mandado para intimação da 

Executada.

 Considerando que Luciano Candido Amaral e Leda Maria Ferreira Addor 

Vieira de Souza não fazem parte do acordo ora executado, determino as 

baixas necessárias junto à autuação e capa dos autos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 240050 Nr: 8746-38.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA., GRANCARGO TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMA TAQUES - OAB:6.366, JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17.467, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Lethycia Guerreiro Zanin

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1185395 Nr: 45661-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME, SILVANA DIAS 

DA SILVA, SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERRER KALIX, VIP PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, DARCY JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT, MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - OAB:22418/O

 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 aos 

mandados de citação, devendo a emissão da guias ser feita através do 

site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 36300 Nr: 1982-56.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTBLANC, RICARTE DE 

FREITAS JÚNIOR, ROSA MARIA CARDOSO DOS SANTOS, AUGUSTO 

CESAR MARQUES DOS SANTOS, IEDA LUCIA DE CARVALHO DE 

FREITAS, PAULO HENRIQUE SILVESTRE LOPES, MARIA HELENA 

MACCAGNINI, SILVANA PEIXOTO HUGUENEY RUEDA, RALPF RUEDA, 

ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI, CLAUDIO MARCHI, CARMEM LIGIA 

PIMENTEL LOPES, MAURO ANTONIO BUSENELLO, CARLOS SILVESTRIN 

GUIMARÃES, LARISSA DE CARVALHO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597, EDUARDO ARRUDA ALVIM - OAB:118.685 SP, GUILHERME 

PIMENTA DA VEIGA NEVES - OAB:14230-DF, JOSÉ MANOEL DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:12.363/SP, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NETO - OAB:12363, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12.774/PB, WALDOMIRO MORAES SIQUEIRA - OAB:3575-B

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 91690 Nr: 1600-92.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lázaro de Aguiar Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ 

ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO MOREIRA DA 

SILVA - OAB:, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:, LUÍS FERNANDO 

DECANINI - OAB:6865-A

 Vistos etc.

Observa-se a existência de três penhoras no rosto dos autos, quais 

sejam, a de fls. 546/549 (no valor de R$ 69.242,27, referente ao processo 

n. 0001830-49.2009.403.6116 em trâmite junto à 1ª Vara Federal de 

Assis/SP), a de fls. 557/558 (no valor de R$ 539.432,17, referente ao 

processo n. 0000358-47.2008.403.6116 em trâmite junto à 1ª Vara Federal 

de Assis/SP) e de fls. 566/569 (no valor de R$ 5.930.719,55, referente ao 

processo n. 0000427-16.2007.403.6116 também em trâmite junto ao Juízo 

da 1ª Vara Federal de Assis /SP).

Por outro lado, encontra-se depositado nos autos apenas a quantia de R$ 

141.189,53 (cento e quarenta e um mil e cento e oitenta e nove reais e 

cinquenta e três centavos), conforme consta em fls. 391/393.

Em assim sendo, e observando a ordem das supracitadas penhoras, 

determino a transferência de R$ 69.242,27 (sessenta e nove mil, duzentos 

e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), com seus acréscimos, ao 

Juízo da 1ª Vara Federal de Assis/SP, referente à penhora no rosto dos 

autos acostada em fls. 546/549.

Após, determino a transferência do saldo remanescente contido na conta 

única vinculada ao presente feito, com seus acréscimos, ao Juízo da 1ª 

Vara Federal de Assis/SP, referente à penhora no rosto dos autos 

acostada em fls. 557/558, informando que este é o crédito que o 

executado José Lázaro de Aguiar Silva tinha a receber no presente feito.

Considerando a inexistência de outros créditos em favor do executado 

José Lázaro Aguiar Silva, oficie-se o Juízo competente, referente a 

penhora no rosto dos autos de fls. 566/569, para que proceda as baixas 

necessárias.

Transferidos os valores, oficie-se o Juízo competente e, após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, em razão do 
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trânsito em julgado da sentença de fl. 565.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 846766 Nr: 50355-54.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALIA ELENA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMAN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 11.985

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905118 Nr: 33640-97.2014.811.0041

 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: CARMECI LOIOLA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ LEITE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALTAIR BALIEIRO, 

para devolução dos autos nº 33640-97.2014.811.0041, Protocolo 905118, 

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.: 741855 Nr: 38701-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE TARGA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11.383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:OAB/PR 42.277, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9941-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA PEREIRA 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 38701-41.2011.811.0041, 

Protocolo 741855, 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): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 72227 Nr: 3575-81.1998.811.0041

 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: SEBIVAL -SEGURANÇA BANCÁRIA INDUSTRIAL E DE 

VALORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELO - OAB:5.026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, 

ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

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

impulsiono os para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 849717 Nr: 52881-91.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, por intermédio de seu patrono para que deposite 

o valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) relativos a diligência 

realizada pelo Oficial de Justiça, podendo ser depositada diretamente na 

conta do oficial Orivaldo Carvalhaes de Oliveira, c/c 7.794-1, banco do 

Brasil, Agência 3499-1, CPF n. 108.373.531-49, no prazo de 05 (cinco) 

dias, em razão do cumprimento do mandado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 813221 Nr: 19700-02.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA DE BARROS AREIA LEÃO MONTEIRO, 

JPALMG, TATIANA DE BARROS AREIA LEÃO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTBLANC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA TEIBEL - OAB:10251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 210/214, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 208/209. 

Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 767760 Nr: 20601-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, HELENA REIKO HUKAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO HIDELBRANDO ARAUJO, AURELIO 

ROZENO ARAUJO

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

SILVA - OAB:6.565-MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724, Silvia Soares Ferreira da Silva - OAB:14610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte Exequente pleiteia a expedição de ofício a empresa Cielo S/A com 

a finalidade de obter bloqueio dos rendimentos da empresa Rosenilda da 

Conceição Leandro (CNPJ 20.657.902/0001-02), sob o argumento que a 

mesma pertence ao executado Adão Hidelbrando Araújo.

 Em que pese os argumentos apresentados pela parte Exequente as fls. 

183/186, acompanhada dos documentos de fls. 187/197, entendo que o 

pedido acima citado não se mostra possível, isso porque as pessoas 

físicas e jurídicas não se confundem, devendo a parte interessada 

observar o procedimento previsto no artigo 133 a 137, do Código de 

Processo Civil.

 Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCAÇÃO DE 

VEÍCULO. PROPRIETÁRIO. CONTRATO DE PARCERIA COM LOCADORA DE 

VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA NESTE 

CAPÍTULO. SÓCIO DA EMPRESA DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA NÃO SE CONFUNDE COM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 100 de 557



A PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EMPRESA. - Aquele que celebra 

contrato verbal de parceria com a empresa de locação é responsável 

solidário juntamente com essa por danos causados a terceiros, pelo 

locatário, em virtude da condição de proprietário do veículo locado e por 

integrar a cadeia de fornecimento do serviço de locação. - A pessoa do 

sócio não se confunde com a pessoa jurídica de cujo quadro social aquele 

é integrante. A alteração da razão social e atividade desenvolvida pela 

empresa não tem o condão de extingui-la, devendo a "nova" empresa ser 

responsável pelos atos praticados sob a égide da "antiga". - O sócio 

somente será responsável com seus bens, por atos praticados pela 

empresa, em virtude de desconsideração da personalidade jurídica dessa, 

pleiteada em momento oportuno pela parte interessada. (TJ-MG - AC: 

10144030004572001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 

06/07/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. 

ARRESTO NO ROSTO DE AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE O EMBARGADO 

POSSUI CRÉDITO PESSOAL A RECEBER. AUSÊNCIA DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA QUE O SÓCIO DA 

EMPRESA SE RESPONSABILIZE POR DÉBITO QUE NÃO CONTRAIU 

PESSOALMENTE. RECORRENTE QUE CONFUNDE PESSOA FÍSICA COM 

PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE 

TERCEIRO MANTIDA. Não é possível o arresto se o bem arrestado não 

pertence à devedora e sim a um de seus sócios. Os bens particulares dos 

sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos 

previstos em lei (Código de Processo Civil, artigo 596), ou seja, 

tratando-se de sociedade de fato, fraude a credores ou desconsideração 

da personalidade jurídica da executada (Código Civil, artigo 50). APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056656747, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, 

Julgado em 13/11/2013) (TJ-RS - AC: 70056656747 RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 13/11/2013, Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/11/2013).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL C/C INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO 

CAMBIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO A 

PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO POR SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA NA 

CONDIÇÃO DE SEU CREDOR ATUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DE PRÉVIO ENDOSSO DO TÍTULO PELA PESSOA JURÍDICA EM FAVOR DE 

SEU SÓCIO – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS 

PESSOAS FÍSICAS DOS SÓCIOS QUE A COMPÕEM – RECONHECIMENTO 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES 

DEMANDANTES – MEDIDA QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Uma vez que a pessoa jurídica não se confunde 

com as pessoas físicas de seus sócios, tendo personalidade jurídica 

própria e existência distinta da de seus membros, evidentemente que 

apenas ela, na condição de credora, tem legitimidade para encaminhar 

título de crédito emitido em seu favor a protesto, com vistas à posterior 

cobrança do valor nele representado. 2. O sócio só teria legitimidade para 

adotar essa providência em seu próprio nome caso o título de crédito lhe 

tivesse sido transferido por endosso pela pessoa jurídica, nos moldes do 

art. 910 do Código Civil em vigor. Ausente comprovação nos autos da 

realização deste ato de transmissão dos títulos de crédito, mostra-se 

escorreita a sentença que reconhece a inexistência de relação jurídica 

entre as partes demandantes, julgando procedente a ação ordinária no 

particular e improcedente a reconvenção ofertada pelo réu-apelado. (Ap 

41737/2011, DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 16/05/2012, Publicado no DJE 28/05/2012).

Desse modo, indefiro o pedido de bloqueio dos rendimentos da empresa 

Rosenilda da Conceição Leandro.

Com relação aos pedidos subsidiários, defiro a busca de informações via 

sistema INFOJUD. Assim, proceda-se à busca das declarações de imposto 

de renda dos últimos três anos do executado Adão Hidelbrando Araújo 

junto à receita federal, devendo tais documentos permanecer em pasta 

sigilosa nesta Secretaria.

 Após, intime-se a Exequente para que manifeste, no prazo legal.

 Com base no artigo 782, §3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome dos Executados junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes, que será realizado via sistema Serasajud. O 

extrato segue anexo à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §2º, 

do Código de Processo Civil).

Por fim, defiro o pedido de expedição de certidão de inteiro teor, devendo 

a secretaria deste Juízo realizar as providências necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 721624 Nr: 17130-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICINIO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

É pacífico na jurisprudência que “é possível a realização de procedimentos 

que visem bloquear o patrimônio do devedor antes mesmo da realização 

de sua citação. O arresto prévio ou pré-penhora, visa assegurar a 

efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, no caso 

de o executado não ter sido encontrado para ser citado, hipótese em que 

é ele cabível inclusive na modalidade on line, por aplicação dos dispostos 

na legislação processual”. (AI 31120/2016, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que “o arresto de 

seus bens na modalidade on-line” somente é admissível se “frustrada a 

tentativa de localização do executado” (STJ – 3ª Turma – REsp 

1338032/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 05/11/2013, DJe 29/11/2013)

Portanto, tendo em vista que não foi possível citar o executado, o arresto 

de valores via sistema Bacenjud é plenamente cabível.

Em assim sendo, defiro o pedido de arresto via sistema Bacenjud, 

conforme requerido.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias, no sentido de localizar o Executado.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 23645 Nr: 4450-80.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA RIBEIRO PATELLI ISHIY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de informações via sistema ANOREG, conforme pleiteado 

às fls. 111/114.

Das informações, intime-se o Exequente para que manifeste, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 25796 Nr: 4778-78.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CHRISTINA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - 

OAB:9187
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 Vistos etc.

Defiro a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens 

que guarnecem a residência da Executada, conforme requerido.

Ainda que desnecessária autorização judicial neste sentido, conforme 

prevê o §2º, do artigo 212 do Código de Processo Civil, autorizo que o ato 

seja realizado fora do horário previsto no “caput” do referido dispositivo.

Com base no artigo 782, §3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome da Executada junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes, conforme requerido no item “c” da petição de fls. 

185/187, que será realizado via sistema Serasajud. O extrato segue anexo 

à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §2º, 

do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1091118 Nr: 6655-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCELO III, LEOPOLDINO 

MACHADO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ARANTES VILELA, EMI MAZARELLO 

DE MIRANDA VILELA, ORIOVALDO NOGUEIRA DA SILVA, AFONSO 

HENRIQUE MIRANDA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU SOUSA - 

OAB:16283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido para que os executados Lazaro Arantes Vilela, Emi 

Mazarello de Miranda Vilela e Afonso Henrique Miranda Vilela sejam 

citados na pessoa do executado Oriovaldo Nogueira da Silva, em razão de 

inexistir comprovação nos autos de que a supracitada parte é 

representante legal ou procurador dos demais executados, conforme 

estabelece o artigo 242, caput, do Código de Processo Civil.

 Indefiro o pedido de citação dos executados Emi Mazarello de Miranda 

Vilela e Lazaro Arantes Vilela, no endereço informado em petição de fl. 

106 e fl. 112, isso porque já houve tentativa de citação dos mesmos no 

mesmo endereço informado, conforme se vê da certidão de fl. 98.

 No mais, ressalto que as diligências depositadas nos autos não foram 

todas utilizadas, isso porque a Exequente emendou a inicial sendo 

recebida por este Juízo à fl. 86, posteriormente, a citada parte comprovou 

nos autos o pagamento de 04 (quatro) diligências (fls. 92/93), todavia, 

destas, apenas 02 (duas) foram utilizadas, qual seja, para o cumprimento 

do mandado de fls. 97/98 e de fls. 102/103.

 Tal fato ocorreu em razão do mandado de citação do executado Afonso 

Henrique Miranda Vilela ter consignado o mesmo endereço dos 

executados Lazaro Arantes Vilela e Emi Mazarello de Miranda Vilela 

(conforme se vê do mandado de fls. 92/93), todavia, o mesmo reside em 

local diverso.

 Em assim sendo, proceda à citação do executado Afonso Henrique 

Miranda Vilela no endereço indicado na inicial (fl. 04), qual seja, Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, 5300, Sala 08, Bairro Coxipó, nesta Capital, 

nos termos da decisão de fl. 86.

 Observo que foi realizada a penhora de imóvel matriculado sob o número 

37.213 (fls. 108/109 e fl. 111), todavia, até a presente data não foi 

intimado o executado Oriovaldo Nogueira da Silva, conforme já 

determinado em fl. 105, assim, intime-se pessoalmente o supracitado 

Executado da penhora realizada.

 Consigno ser desnecessária a intimação da parte Exequente para juntar 

comprovante de diligência para cumprimento do ato de citação e intimação 

acima determinados em razão do já exposto acima.

 Por fim, defiro a busca de endereço via sistema INFOJUD tão somente dos 

executados Emi Mazarello de Miranda Vilela e Lazaro Arantes Vilela 

(extrato em anexo).

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1139140 Nr: 27066-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCOVER TURISMO LTDA ME, LAISE 

AUXILIADORA DOS SANTOS, PRISCILA DO CANTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Revogo a decisão de fl. 63, pois proferida de forma equivocada, uma vez 

que a Requerente pretende a busca de endereço das Requeridas e não a 

penhora de valores.

Dito isso, defiro a busca de endereço das Requeridas via sistema 

Bacenjud, como pretendido em fl. 62.

Das informações, manifeste a Requerente no prazo legal.

Por outro lado, indefiro a busca de endereço das Requeridas via sistema 

Renajud, pois o referido sistema não possui tal função.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1137717 Nr: 26431-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH MARIA CORASSA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA FARINA

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

OAB:10097, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - OAB:10.097 / MT, 

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIO DE 

CASTRO - OAB:3541-B

 Vistos etc.Nos termos do art. 347 do Código de Processo Civil passo à 

organização do presente feito.Em sede de contestação, com base no art. 

27 do Código de Defesa do Consumidor e art. 189 do Código Civil 

Brasileiro, o Requerido suscitou preliminar de prescrição das pretensões 

da Autora por ter se passado 05 anos do conhecimento do dano e da 

autoria até o ajuizamento da presente demanda.A este respeito, o 

parágrafo único do Código Civil Brasileiro estabelece que a prescrição é 

interrompida por despacho válido do juiz e ela voltará a correr da data do 

último [...](cinco) dias manifeste concordância com a nomeação e, caso 

positivo, apresente a proposta de honorários e indicar dados bancários, 

nos termos do artigo 465, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil.Após a 

manifestação da Perita, intimem as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queiram, utilizarem as prerrogativas contidas no artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil, assim como, inexistindo as 

hipóteses do inciso I do mesmo artigo, o Requerido deverá depositar o 

valor integral dos honorários periciais.Com o depósito, intime a expert para 

designar dia e hora para início dos trabalhos periciais e determino seja 

expedido alvará judicial para levantamento de 50% dos honorários em 

favor da Perita.Da designação, intimem as partes e assistentes técnicos, 

caso tenham sido indicados.Do laudo, às partes.Cumpridas todas as 

diligências acima, conclusos para deliberação sobre a prova pericial e 

também para averiguação da necessidade de produção das demais 

provas pleiteadas ou possível julgamento antecipado da lide.Por fim, 

determino o cumprimento da parte final da decisão proferida em audiência 

conciliatória (cadastramento do advogado da Requerente), pondo fim às 

argumentações lançadas na petição encartada às fls. 141/142.Intimem-se. 

Cumpra-se. Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 453910 Nr: 25584-17.2010.811.0041

 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: ROBÉRIO SOUZA SOBRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7670/MT
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 Vistos etc.

Observo que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada realizou 

o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Transitada em julgado a presente, determino a expedição de alvará judicial 

em favor da Defensoria Pública para levantamento de R$ 1.503,47 (um mil, 

quinhentos e três reais e quarenta e sete centavos), que se refere aos 

honorários advocatícios fixados na sentença conforme cálculo acostado 

em fl. 203, observando os dados bancários indicados no item “a” da 

petição de fl. 217.

Após, expeça-se alvará judicial em favor do Requerente para 

levantamento do saldo remanescente da importância depositada em fl. 

204, conforme requerido em fl. 213.

Expedidos os alvarás, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924168 Nr: 45969-44.2014.811.0041

 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: RUI COSTA MATIAS, SUELLENY SILVA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MELO DA SILVA, VTR 

PISOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão de fl. 197 por seus próprios fundamentos.

Advirto o advogado subscritor das petições de fls. 195/196 e fl. 199 que a 

reiteração de pedidos sem fundamentação legal poderá acarretar litigância 

de má-fé e a consequente aplicação de multa, nos termos dos artigos 80 e 

81 do Código de Processo Civil.

Intime-se a Requerente da presente e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075713 Nr: 57798-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIIRA GLÓRIA BORGES TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O

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

OAB:12.903, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, RENATO 

CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Observa-se que a Executada compareceu aos autos com procuradores 

distintos às fls. 256/347 e fls. 348/353, realizando os depósitos da 

condenação e dos honorários periciais em duplicidade.

Em assim sendo, determino que a Executada seja intimada por meio dos 

advogados que subscrevem as referidas petições para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apontem quais das manifestações são as corretas e, por 

consequência, indiquem os dados bancários para devolução dos 

montantes depositados de forma equivocada.

Caso a Executada indique como correta as manifestações de fls. 348/353, 

deverá regularizar a representação processual.

Após, venham os autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1306915 Nr: 10082-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL SCHMIT, PEDRO HUMBERTO SCHMIT, SIDNEY 

APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM, SOLANGE PEDROSA RODRIGUES 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

A execução provisória da sentença far-se-á do mesmo modo que o 

cumprimento definitivo, a teor do artigo 520 do Código de Processo Civil.

Intime-se o Executado pessoalmente para que efetue o pagamento da 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 520, §2º c/c 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Poderá o executado apresentar impugnação nos próprios autos (artigo 

520, §1º c/c artigo 525, ambos do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 398832 Nr: 32052-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INONILZA APARECIDA DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT, VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 Em assim sendo, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de 

fls. 399/406.Inexistindo qualquer alegação de excesso de execução 

quanto ao cálculo apresentado pela Exequente às fls. 395, haja vista que 

a impugnação versou apenas quanto à inexigibilidade do título, acolho o 

referido cálculo, devendo a execução prosseguir sobre o referido 

montante, que, todavia, deverá ser acrescido de multa e honorários, 

conforme decisão de fl. 396.Assim, intime-se a Exequente para apresentar 

memória de cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo, no 

prazo legal.Com a apresentação, intime-se a Executada para efetuar o 

pagamento da obrigação, sob pena de penhora.Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867342 Nr: 7445-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS, FÁTIMA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVS TRANSPORTES LTDA - ME, VANGUARD 

HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

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

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15145/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 Vistos etc.

Ante as impugnações apresentadas em face do laudo pericial de fls. 

195/204 (fls. 206/213 e fls. 214/219), intime-se o Perito Judicial para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §2º, I, 

do Código de Processo Civil.

Da manifestação do expert, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo legal.

 Consigno que o presente feito está inserido na Meta 02 do Conselho 
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Nacional de Justiça – CNJ, portanto, tem prioridade em sua tramitação e no 

cumprimento dos atos processuais.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 392003 Nr: 27357-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA CORREA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CONSELVAN, CLEUSA CONCEIÇÃO 

VICÁRIO CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXEY GASTÃO 

CONSELVAN - OAB: 22.350/PR, MILENA CORRÊA RAMOS - 

OAB:4981/MT

 Vistos etc.

Deixo de apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios com 

base no artigo 85 do Código de Processo Civil, como pretendido pela 

Exequente às fls. 482/484, pois houve a fixação dos honorários na 

decisão de fl. 233.

 Intime-se a parte Executada para que manifeste concordância com o 

cálculo do saldo exequendo apresentado em fls. 482/484, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Inexistindo impugnação, expeça-se ofício à 1ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Mato Grosso, ratificando a penhora no rosto dos autos de n. 

1999.36.00.007555-9, constando o valor atualizado da execução, 

conforme informado no petitório supracitado.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1110086 Nr: 14696-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WILLIAN SACARDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 58/59, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1086856 Nr: 4655-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DETONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA VETTORI SANTAMARIA 

STABILE - OAB:14877 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT, LUCIDIO 

DE ARAUJO BASTOS - OAB:18836

 Vistos etc.

Intime-se o Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

acerca do cumprimento voluntário da obrigação pela Requerida (fl. 

73/verso).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1123244 Nr: 20137-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON BORGES DE FIGUEIREDO

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios de fls. 

460/463, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão de fl. 459.Decorrido o prazo recursal, venham os autos 

conclusos novamente para o saneamento do feito, nos termos do artigo 

357 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1067419 Nr: 54267-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGILEI RAMOS DUFFECK, ZAIDE DUFFECK

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA 

ASSIS - OAB:11.451, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

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

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de fls. 136/139, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 

133/135. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943119 Nr: 56397-85.2014.811.0041

 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: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GREGORIO 

LTDA, GILBERTO SIEBERT, CLEMILSA GOMES DA CONCEIÇAO, REJANI 

IVETE OBERDORFER SIEBERT, DELMO ANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de fls. 130/132, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fl. 

115. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 847252 Nr: 50778-14.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRO GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619/MT, EBENEZER SOARES BELIDO - OAB:2774, KEYLA DA 
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SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido dos 

presentes Embargos à Execução opostos por Claudemiro Gomes do 

Nascimento em face de João Roberto da Silva. Por consequência, 

determino o prosseguimento da execução principal (n. 44473-82.2011 – 

cód. 747232) no valor apresentado.Sem custas, ante a assistência 

judiciária gratuita.Condeno o Embargante em honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa por força do artigo 98, §3º, do mesmo Código.Com o trânsito em 

julgado, translade cópia desta decisão aos autos de execução em apenso 

(cód. 747232) e, após, arquivem-se os presente autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 835806 Nr: 40876-37.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARHMOUD AHMAD ARABI, 

CHARIFE HASSAN EL OKDI ARABI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 120/122, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão de fls. 118/119. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1203023 Nr: 5583-64.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO OSMAR PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCELIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:371.458, JOSÉ LUIS POLEZI - OAB:80.348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENINE POVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 453/455 e fls. 456/457, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na 

sentença de fls. 450/452. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 839190 Nr: 43720-57.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON COSTA BAIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHMOUD AHMAD ARABI - ESPÓLIO, 

CHARIFE HASSAN EL OKDI ARABI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO 

JUNIOR - OAB:17020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 140/142, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão de fls. 138/139. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 785908 Nr: 39786-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CONCEIÇÃO LEANDRO, CRESCENCIA 

NUNES DA SILVA, JULIETTE CALDAS MIGUEIS, JANE BLANCHE CALDAS 

MIGUEIS, MIRIAM MIGUEIS MIRANDA, ESPÓLIO DE DOMINGOS 

GONÇALVES MIGUEIS, NELSON DALCANALE, DOMINGOS GONÇALVES 

MIGUÉIS JUNIOR, JOSÉ GALDINO NETO, MARIA APARECIDA ZANELLI, 

REGINALDO BOSCO GOMES, SIDNEI DA SILVA LARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Embora o decidido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1010301-16.2018.8.11.0000 (fls. 465/470), em observância a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça, bem como, do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, conforme ofício que segue em anexo a esta decisão, determino a 

suspensão do presente feito até ulterior deliberação.

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 955576 Nr: 2874-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUIS DURLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CRISTIANE 

CORREA GODOY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEN - OAB:11338/MT

 Logo, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, 

expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os embargos 

declaratórios de fls. 82/83, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de fl. 81. Cumpra-se conforme a 

decisão recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1036091 Nr: 39628-65.2015.811.0041

 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: LUCIANA DE LIMA ESTEVO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos etc.

Embratel – Tvsat Telecomunicações Ltda (Claro TV) opôs embargos 

declaratórios em face da sentença proferida nos autos, afirmando que a 

sentença possui vícios.

Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração à fl. 129.

A parte Embargada apresentou contrarrazões em fls. 132/134.

 Os autos vieram conclusos para decisão.

Relatado o necessário.

Decido.

 Sendo tempestivos os Embargos opostos, os recebo e passo a 

apreciá-los.

A parte embargante elege matéria já superada no feito para reabertura de 

discussão, uma vez que a decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada por este 
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recurso.

É cediço que os embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus 

incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, 

a contradição e a omissão, é o denominado recurso de fundamentação 

vinculada.

O que se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em 

relação ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido 

na via e jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão 

proferida.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente.

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011).

Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo.

Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios de fls. 123/128, 

haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença de fls. 118/122.

Cumpra-se conforme a decisum recorrida.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1128242 Nr: 22291-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SCHILES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO DO CARMO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16247-B

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 322/349, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 315/321. 

Proceda a renumeração dos autos a partir da “folha 390”. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1275028 Nr: 29506-22.2017.811.0041

 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: M SABATINI FILHO & CIA LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 149/151, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão de fls. 147/148. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 403589 Nr: 36248-44.2009.811.0041

 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: BBDO, IBO, ELDO, EKBDO, HH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HH, BBDO, IBDO

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

JUNIOR - OAB:8896/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

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

JUNIOR - OAB:8896/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 175/183, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 170/173. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 822293 Nr: 28469-96.2013.811.0041

 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: REINALDO CELSO BIGNARDI, VINICIUS BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO OTERO GIL, EVALDINO RODUI

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, CAROLINE POLI DE ALMEIDA GIL - OAB:SP/320.795

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 680/688 e de fls. 689/690, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 

673/677. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 857995 Nr: 12-20.2014.811.0041

 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: ÂHCF, ÉDERSON DA SILVA FARIA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 278/279, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 913160 Nr: 38973-30.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARTAXO LIMA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENZZO COMÉRCIO DE ÓCULOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LÓRIS AZEVEDO - 

OAB:15.344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 89/92, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 818181 Nr: 24569-08.2013.811.0041

 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: PRISCILA MARIA CIRILO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA FÁTIMA GONÇALVES - 

OAB:9121-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Vistos etc.

A Requerida comparece aos autos, em fls. 447/453, requerendo a 

extinção ou suspensão do presente feito, sob o argumento de que houve 

o deferimento da recuperação judicial.

Ocorre que, embora o argumentado, a presente demanda encontra-se na 

fase de conhecimento e, portanto, deve ter ser regular prosseguimento, 

por versar sobre quantia ilíquida.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO 

EM FASE DE CONHECIMENTO - QUANTIA ILÍQUIDA – INTELIGÊNCIA DO 

§1º, DO ART. 6º, DA LEI Nº 11.101/05 – PROSSEGUIMENTO – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I- A lei nº 11.101/05, também 

conhecida como Lei de Falências, disciplina o período de blindagem em 

seu art. 6º, o qual, dispõe acerca da obrigatoriedade de suspensão de 

todas as ações e execuções movidas em face da empresa recuperanda, 

trazendo, porém, de forma expressa em seu § 1º a necessidade de 

prosseguimento das ações que demandem quantia ilíquida. II - Nesse 

passo, tratando-se a espécie de ação originária de indenização por danos 

morais e materiais em fase de conhecimento e que demanda quantia 

ilíquida, a ação deverá ser enquadrada na regra do §1º do artigo 6º da Lei 

de Falências, e, portanto, ter seu prosseguimento normal perante o Juízo 

em que fora proposta. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 

29/05/2018) – negritei.

Em assim sendo, indefiro os pedidos de fls. 447/453 e determino a imediata 

remessa dos presentes autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

apreciação do Recurso de Apelação interposto.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 890159 Nr: 23311-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRÉMISSANT CLINICA DE DERMATOLOGIA E ESTETICA 

LTDA, MURILO BONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMARKETING BRASIL PUBLICIDADE LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO L. SANCHES - 

OAB:11.333/MT, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT, 

MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 86/91, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de fls. 82/85. Cumpra-se 

conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 774793 Nr: 28019-90.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALI OMAR LAKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 240/247, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 233/239. 

Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 905108 Nr: 33630-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO TAROCO - 

OAB:17.689/0-MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 102/109, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 99/101. 

Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 908457 Nr: 35819-04.2014.811.0041

 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: PETROPAULO COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 312/313, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 309/311. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1092143 Nr: 7113-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA SANTANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIA MARA OLIVEIRA DA 

COSTA - OAB:14.489

 Vistos etc.

Marilza Santana Rodrigues promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em face de Aluisio da Silva Almeida, ambos qualificados e 

representados nos autos.

O Executado foi intimado para efetuar o pagamento da obrigação fixada na 

sentença, todavia apresentou impugnação às fls. 63/65.

Alega, em síntese, que efetuou o pagamento dos aluguéis referentes aos 

meses de novembro de 2013 a junho de 2014, razão pela qual há excesso 

de execução.

Aponta que deve apenas a quantia de R$ 22.246,08 (vinte e dois mil, 

duzentos e quarenta e seis reais e oito centavos).

Oferece como proposta de pagamento um “Lote no Condomínio Campestre 

Tabgha”, localizado no município de Cuiabá-MT.

Com a impugnação vieram os documentos de fls. 66/81.

Manifestação da Exequente em fls. 82/83.

Relatado o necessário.

Decido.

A respeito da alegação de excesso de execução, em razão de ter sido 

efetuado o pagamento parcial da obrigação fixada na sentença, verifico 

que a discussão encontra-se agasalhada sob o manto da coisa julgada.

Eventual discussão acerca do pagamento de determinados alugueis 

reabriria a discussão da lide, o que não se admite neste momento 

processual.

Estamos diante da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível 

o dispositivo da sentença de mérito, pois ocorreu o trânsito em julgado.

Logo, estando amparada a pretensão do Executado sob o manto da coisa 

julgada, a improcedência da impugnação se impõe.

 Diante do exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

de fls. 63/65.

Por outro lado, deixo de apreciar, por ora, o pedido de penhora de bens 

via sistema Bacenjud (fl. 83), pois, ao contrário do afirmado pela 

Exequente, houve a indicação de bem pelo Executado para pagamento da 

obrigação.

Assim, intime-se a Exequente para, no prazo de 15 (quinze), manifestar 

acerca da proposta de pagamento contida em fls. 64/65.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1168449 Nr: 39501-93.2016.811.0041

 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: CAROLINA GALVAO PERES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios de fls. 159/161, 

haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na 

decisão de fls. 154/156.Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. No mesmo 

prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato 

e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o caso, para 

o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 804371 Nr: 10839-27.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA DE BARROS AREIA LEÃO MONTEIRO, J. P. A. 

L. M. G.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO MONT BLANC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA TEIBEL - OAB:10251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 291/295, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fl. 290. Cumpra-se 

conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 96188 Nr: 5333-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. 

URBANAS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAN-DENTAL PLANO DE ASSISTÊNCIA 

ODONTOLÓGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença promovido por Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Urbanas do Estado de Mato Grosso em face de Plan – Dental 

Plano de Assistência Odontológica, sem resolução de mérito.Condeno a 

parte Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.Deixo 

de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação 

da parte contrária.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 219311 Nr: 27899-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAIR DE ARAÚJO, GISELA 

GUTH DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12.642/MT, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 Vistos etc.

Considerando a reforma da sentença pelo Tribunal de Justiça (fls. 

309/310), bem como, que houve nova intimação pessoal da parte 

Exequente para promover o andamento do feito, todavia, permaneceu 

silente (fls. 319/320), intime-se o Executado para que se manifeste pelo 

interesse ou não no prosseguimento do presente feito (artigo 485, §6º, do 

Código de Processo Civil), no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 903426 Nr: 32427-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELETROCAL INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTEPOSTES INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

POSTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MACEDO MANSUR - 

OAB:21.951, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHULTZ - OAB:, 

VANESSA PEDDE PUCINELI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios de fl. 

185, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença de fl. 132.Deixa de determinar a baixa do bloqueio junto ao 

Renajud em razão de já ter sido procedida as baixas necessárias, 

conforme se vê do extrato de fl. 133. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 873387 Nr: 12125-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS GOMES

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

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

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Maria Dos Reis Gomes propôs a presente Ação de Cobrança de 

Indenização DPVAT Por Invalidez Permanente em face de Bradesco 

Seguros S/A, ambos qualificados e representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 146/151) versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme o acordado.

Custas pela parte Requerida.

 Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado confome fl. 150 

em favor da parte Requerente, observado os dados bancários em fl. 147.

 Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 747232 Nr: 44473-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIRO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 Vistos etc.

Determino a suspensão da presente ação executiva até o trânsito em 

julgado da sentença proferida nesta data nos Embargos à Execução em 

apenso (n. 50778-14.2013 – cód. 847252).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1016679 Nr: 30427-49.2015.811.0041

 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: DOAIL JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT, DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995

 Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios de fls. 

244/247, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição 

na sentença de fls. 239/243.No mais, intime-se a parte Apelada para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

248/260, no prazo legal.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 909581 Nr: 36517-10.2014.811.0041

 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: LEONILDA DE SOUZA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Leonilda de Souza Pereira em face de Bradesco Seguros 

S.A. Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita.Condeno a parte 

Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por força do 

que prevê o artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita). Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859488 Nr: 1335-60.2014.811.0041

 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: FRANCISCO JUNIOR 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 202/206, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 199/201. 

Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se ambas as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 322978 Nr: 24221-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLER ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de fls. 223/224, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fl. 

222. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1157879 Nr: 35011-28.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

 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: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Assim, e considerando o estágio que o feito se encontra, entendo que o 

acolhimento da impugnação ao valor da causa se impõe, todavia, para 

determinar que a Requerente indique, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

proveito econômico pretendido com a ação e, por consequência, retifique 

o valor da causa, sob pena de extinção do feito.Havendo indicação, no 

mesmo prazo, determino que a Requerente comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias remanescentes, com base no novo valor dado à 

causa, sob pena de cancelamento da distribuição.Sanado o vício, venham 

os autos conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 16379 Nr: 12331-74.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILINTO CORREA DA COSTA, MARIA APARECIDA LIMA 

CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882/MT, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:11.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTODIO DE 

CARVALHO - OAB:9508 MT

 Vistos etc.

Defiro a baixa da penhora efetivada via sistema Renajud à fl. 183, 

conforme requerido em fl. 275, cujo comprovante segue anexo a presente.

Defiro a expedição de carta precatória para a Comarca de Poconé-MT, 

para realização da avaliação dos imóveis penhorados, conforme 

pretendido em fls. 263/264.

Da avaliação, intimem-se as partes.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 915037 Nr: 40183-19.2014.811.0041

 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: BRUNA CAROLINE DE MATOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Ademais, cumpre-me ressaltar que a 

parte Requerida não comprova nos autos o pagamento do valor de 

R$1.000,00 (um mil reais) relativo aos honorários periciais. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios de fls. 221/224, 

haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença de fls. 219/220. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 25087 Nr: 1726-16.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DOMINGUES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA BRITO REBELLO, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELO, VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEHANA APARECIDA 

MAGALHÃES FRANCO - OAB:9.915 OAB/MT, RICARDO SIQUEIRA DA 

COSTA - OAB:3205-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que foi determinada a citação dos 

sucessores do executado Eliezer Valladares Rebello, conforme se vê da 

decisão de fl. 351.

 Em razão da supracitada determinação foram expedidas as competentes 

cartas de citações dos executados, todavia, as mesmas constaram, 

equivocadamente, o prazo de 03 (três) dias para o pagamento do débito 

exequendo, com base no artigo 829 do Código de Processo Civil (fl. 353, 

fl. 355 e fl. 357).

Dito isso, considerando o equivoco no cumprimento da determinação de fl. 

351, torno sem efeito a citação dos executados, a devolução dos avisos 

de recebimento relativos as citações dos executados (fl. 359, fl. 360 e fl. 

367), bem como, a contagem do prazo ali estipulado.

 Por consequência, determino que seja realizada nova citação dos 

Executados para que paguem o débito exequendo no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 523 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Em razão do contido, deixo de apreciar os Embargos de Declaração 

opostos as fls. 361/366 em razão da perda de objeto.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 757173 Nr: 9334-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIRO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3.822

 Vistos etc.

Considerando que os Embargos à Execução em apenso (cód. 847252) se 

referem à Ação de Execução n. 44473-82.2011 (cód. 747232) e não à 

presente, revogo a decisão de fl. 81, torno sem efeito a certidão de fl. 51 e 

determino o desentranhamento do documento juntado em fl. 52.

Por consequência, determino o regular o prosseguimento do feito.

Certifique-se o decurso de prazo para que as partes indiquem assistentes 

técnicos e apresentem seus quesitos.

Tendo em vista que o perito judicial concordou em receber os honorários 

periciais ao final da demanda pelo Tribunal de Justiça (fl. 77), intime-se o 

expert para designar dia e hora para início dos trabalhos periciais.

Da designação, intimem-se as partes.

Do laudo, às partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 899031 Nr: 29077-60.2014.811.0041

 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: ROSENO SANTOS BARBOSA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ’Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

ajuizada por Roseno Santos Barbosa em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por força do que prevê o 

artigo 98, §3º, do mesmo Código.Em observância aos serviços prestados 

pelo perito judicial, que analisou os autos e designou data para perícia em 
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três oportunidades, entendo que o expert deverá receber o percentual de 

50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais, equivalente 

a, R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), cujo montante será adimplido 

pela parte Requerida.Considerando que o expert já levantou a sua cota 

parte, defiro a expedição de alvará do valor remanescente em favor da 

seguradora Requerida.”Por consequência, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da seguradora Requerida, conforme pleiteado em fl. 155, 

para levantamento do valor remanescente da quantia depositada em fl. 

132.No mais, cumpram-se conforme a sentença. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1213044 Nr: 9309-46.2017.811.0041

 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: PEDRO PAULO PAES DA SILVA

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, Maristella 

de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO FILHO - OAB:3.512/MS

 Logo, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, 

expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os embargos 

declaratórios de fls. 167/172, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de fls. 163/166. Cumpra-se 

conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 231341 Nr: 799-30.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE IZOLDE LEHNEN, VITALINO 

FERNANDO LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7397/MT, KEZIA 

GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - OAB:8370-MT, MARCO 

ANTONIO DOTTO - OAB:4628-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que a parte Executada compareceu aos autos, tomando 

ciência da penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 66.148 junto ao 

Cartório do 5º Ofício de Cuiabá-MT.

Assim, e comprovado o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça 

(fls. 252/253), expeça-se mandado para intimação do credor hipotecário.

Em razão do argumentado em fls. 255/256 e em observância ao que prevê 

o artigo 873 do Código de Processo Civil, determino a expedição de 

mandado para avaliação do penhorado.

Da avaliação, intimem¬-se as partes por meio de seus advogados.

Para apreciação do pedido de fls.258/259, determino que o Exequente 

colacione aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos que 

comprovem a existência da referida ação e o Juízo que a mesma tramita, 

bem como, a existência do mencionado crédito.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1127710 Nr: 22054-92.2016.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - 

OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, PAULO SERGIO DAUFENBACH - 

OAB:5325/MT

 Vistos etc.

Intime-se a Exequente para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do contido em fl. 184.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 514453 Nr: 13093-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO WENCESLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULINIL GONÇALVES ARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17143, MARIANA 

PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT, FRANCISCO BONATELLI - OAB:10.224 OAB/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 680/688 e de fls. 689/690, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 

673/677. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1140883 Nr: 27793-46.2016.811.0041

 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: LENILDO DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINEA NUNES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:OAB/MT 20.889

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 74/75, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão de fls. 71/73. Intime-se 

pessoalmente a Defensoria Pública Estadual. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1037619 Nr: 40381-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE NELIA NEIVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTÔNIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA FÁTIMA GONÇALVES - 

OAB:9121-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5.073/MT

 Vistos etc.

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias.

Encontra-se pendente de apreciação apenas a preliminar de ilegitimidade 

passiva de Guilherme Antônio Maluf.

Todavia, entendo que a matéria arguida preliminarmente se confunde com 

a questão de mérito trazida à exame, razão pela qual será apreciada no 

momento da sentença.

Assim, sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a comprovação, pela 

Requerente, dos alegados danos morais sofridos.
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Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, de forma pormenorizada, sob 

pena de preclusão.

 Na oportunidade, as partes poderão manifestar interesse na realização 

de audiência conciliatória.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o 

caso, para o julgamento antecipado da lide.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 857698 Nr: 59927-34.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA DE JESUS VALENTE, UGREITO MAYCON DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

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

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios de fls. 417/420, 

haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na 

decisão de fls. 412/416.Intime-se a parte Apelada para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação de fls. 423/447, no 

prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 823521 Nr: 29620-97.2013.811.0041

 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: BONIFACIO JOSÉ DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

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

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 Logo, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, 

expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os embargos 

declaratórios de fls. 150/153, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de fls. 145/149. Cumpra-se 

conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 13653 Nr: 10999-43.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLME IVO BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313, THAYSA AVILA ALVARES LOPES - OAB:12.828-E

 Diante do exposto, indefiro a impugnação à penhora (fls. 496/498).Com o 

decurso de prazo recursal da presente, oficie-se o Juízo da 8ª Vara Cível 

desta Comarca, solicitando informação se o montante penhorado 

encontra-se disponível para transferência. Caso esteja, solicito a 

transferência do valor penhorado para a conta única vinculada ao 

presente feito.Com a transferência, intime-se a parte Exequente para que 

requeira o que de direito, bem como, manifeste interesse no 

prosseguimento do presente cumprimento de sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 341696 Nr: 11884-42.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIETE RAMOS DA SILVA, V.G.R.S, VANESSA RAMOS 

DA SILVA, CLEITON RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 272/277, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão de fls. 270/271. 

Aguarde-se o decurso do prazo recursal da decisão de fls. 270/271 em 

relação a seguradora Requerida. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 794968 Nr: 1294-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGAMIXX SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE 

CONCRETO USINADO LTDA, EDMILSON GERALDO PODOLAN, 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação dos pedidos contidos na petição de fl. 73, determino que 

o Exequente apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, memória de cálculo 

atualizada e discriminada do saldo exequendo.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 441659 Nr: 18064-06.2010.811.0041

 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: JEFERSON FUDIZACHI RONDON

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, 

inciso IX da Constituição da República), não havendo qualquer omissão ou 

contradição a ser aclarada por este recurso.É cediço que os embargos 

declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de 

Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.O que 

se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em relação 

ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão 

proferida.Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente.Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 
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169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011).Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 444/448, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 441/443. 

Cumpra-se conforme a decisão recorrida.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1122636 Nr: 19892-27.2016.811.0041

 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: ELISABETH SANTOS DE AMORIM

 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:5736/O

 Logo, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, 

expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os embargos 

declaratórios de fls. 100/103, haja vista a inexistência de omissão, 

obscuridade ou contradição na sentença de fls. 97/98. Cumpra-se 

conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 457731 Nr: 27963-28.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDINOR LUIZ GUANDALINI

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Considerando o provimento parcial do Agravo de Instrumento número 

1012529-61.2017.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 

335/348), intime-se a parte Exequente para que promova o andamento do 

feito, bem como, traga aos autos a planilha atualizada do débito 

exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 420279 Nr: 6275-10.2010.811.0041

 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: MOISES LONGER MACIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, Karla Cristina Ferreira de Arrruda - OAB:10551/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 251/258, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 249/250. 

Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 236682 Nr: 5798-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NORBERTO DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Considerando a desistência e concordância com o teor da decisão 

proferida por este juízo à fl. 484, informada na petição de fl. 489, deixo de 

analisar os Embargos de Declaração de fls. 485/486.

 Dando continuidade ao feito, intime-se a parte Exequente para que 

promova o andamento do feito, bem como, traga aos autos a planilha 

atualizada do débito exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1193566 Nr: 2577-49.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

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

OAB:7725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.433/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide.

 No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide.

Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o 

caso, para o julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1124484 Nr: 20658-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BADOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON SIQUEIRA 

BARBOSA - OAB:3.209/TO

 Vistos etc.

Para apreciação do pedido de fl. 42, determino que o Exequente 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, memória de cálculo atualizada e 

discriminada do saldo exequendo.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 721592 Nr: 17098-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL HERNAN VIVANCO VERGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do presente feito, conforme pleiteado.

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e intime a Exequente para 

promover o efetivo andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo.
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Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 28523 Nr: 6865-07.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAHMOUD AHMAD ARABI - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA DE ENSINO FÊNIX LTDA.- COLÉGIO 

ANTARES, GONÇALO DE ASSIS POQUIVIQUI, João Maia, WELLINGTON 

COSTA BAIMA, JOAREZ GOMES DE SOUZA, EDSON DA SILVA, ERICK 

HOLANDA IBIAPINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, CELSO GUEDES MAXIMILIANO - OAB:3071/MT, 

LEILA VIANA LOPES - OAB:6.307-B/MT, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521-MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo conforme requerido às fls. 458/459, 

todavia, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme estabelece o artigo 921, 

inciso III c/c o §1º, do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo acima e inexistindo manifestação da parte 

Exequente, remetam-se os autos ao arquivo mediante as baixas e 

cautelas de estilo, nos termos do artigo 921, §2º, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1014195 Nr: 29396-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO NETO LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANA OPERAÇOES E PLANEJAMENTOS 

IMOBILIARIO LTDA EPP, APOLUS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DA 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO ambos os 

embargos declaratórios de fls. 148/150 e fls. 151/159, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 

141/147. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911899 Nr: 38121-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO PAIVA 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

 Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, 

inciso IX da Constituição da República), não havendo qualquer omissão ou 

contradição a ser aclarada por este recurso.É cediço que os embargos 

declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de 

Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.O que 

se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em relação 

ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão 

proferida.Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente.Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011).Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 207/211, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 204/206. 

Cumpra-se conforme a decisão recorrida.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 354194 Nr: 24635-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 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

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 572/577, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão de fl. 571. Aguarde-se o 

trânsito em julgado da decisão de fl. 571. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374271 Nr: 3377-15.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FÁBIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO RODRIGUES DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a expedição de certidão de crédito, conforme pretendido.

Após, levando-se em consideração o decurso de prazo de 01 (um) ano da 

suspensão do feito e não tendo sido indicado bens à penhora, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo, nos 

termos do artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1187132 Nr: 179-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFS, PAULO CESAR SANTOS SOUZA

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

UNIMED CUIABA, UNIMED JI PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL.

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos etc.
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Intime-se a Defensoria Pública para que manifeste acerca do contido em 

fls. 94/97 e, por consequência, interesse no prosseguimento do presente 

cumprimento provisório de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1138757 Nr: 26911-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da inicial 

da Ação ajuizada por João dos Santos de Oliveira em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Condenar o Requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.”No mais, 

cumpra-se conforme a sentença de fls. 288/290.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 739725 Nr: 36400-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SERRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, FERNANDA 

TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR 

- OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão do pedido de item “b” da petição de fls. 135/140, procedo junto 

ao sistema Renajud a busca das informações pretendidas pela Exequente 

em relação ao veículo penhorado (fl. 123), cujo documento segue anexo a 

presente.

Constatada a inexistência restrições e alienações, intime-se a Exequente 

para que manifeste interesse na manutenção da penhora junto ao referido 

bem, no prazo de 15 (quinze) dias.

A fim de se evitar futuras alegações de nulidade, intime-se o Executado 

pessoalmente acerca da penhora, observando o endereço descrito no 

item “c” dos pedidos da supracitada petição.

Além disso, conste também no mandado de intimação pessoal do 

Executado para que o mesmo indique bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V c/c parágrafo único, do 

Código de Processo Civil), conforme pleiteado (item “c” dos pedidos da 

petição de fls. 135/140).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 141608 Nr: 25894-67.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT, VITOR 

SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a Executada foi intimada via edital para efetuar o 

pagamento da obrigação, todavia não compareceu aos autos, nomeio a 

Defensoria Pública como curador especial.

 Remetam-se os autos àquele órgão para, caso queira, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Após, abra-se vistas dos autos à Exequente, pelo prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1156741 Nr: 34597-30.2016.811.0041

 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 FERREIRA DE ABREU

 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/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, 

inciso IX da Constituição da República), não havendo qualquer omissão ou 

contradição a ser aclarada por este recurso.É cediço que os embargos 

declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de 

Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.O que 

se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em relação 

ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão 

proferida.Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente.Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011).Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 134/137, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 131/133. 

Cumpra-se conforme a decisão recorrida.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 808678 Nr: 15151-46.2013.811.0041

 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: MT DE NORTE TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA, 

LUIZ CARLOS PAVÃO, JAMILI AIDAR PAVÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios de fls. 114/116, 

haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença de fls. 111/113.Intime-se a parte Apelada para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação de fls. 121/128, no 

prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1171362 Nr: 40721-29.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: KAICKE ROGER CRUZ DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, 

inciso IX da Constituição da República), não havendo qualquer omissão ou 

contradição a ser aclarada por este recurso.É cediço que os embargos 

declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de 

Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.O que 

se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em relação 

ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão 

proferida.Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente.Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011).Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 134/139, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 130/133. 

Cumpra-se conforme a decisão recorrida.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 848345 Nr: 51704-92.2013.811.0041

 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: GENIVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PANIAGO - 

OAB:16.998, ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - OAB:10408, ERICA DE 

ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT, QUERINA DE ASSIS DA 

SILVA - OAB:21504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT

 Vistos etc.

Transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para suspensão das 

ações que demandam quantia líquida (fls. 352/358), como a presente, 

recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 385/390, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 819691 Nr: 25962-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO SALLES ME, ADEMAR 

FRANCISCO SALLES

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

CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo 

Civil, acolho os embargos declaratórios opostos para constar no 

dispositivo da sentença de fls. 225/227, onde se lê: (...) Passa a constar: 

“Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

Ação, sem resolução do mérito, em relação à Requerida Refrigeração 

Centro Oeste LTDA, por consequência, condeno os Requerentes no 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) em favor do patrono da referida ré (artigo 85, §8º, do 

Código de Processo Civil), cuja cobrança ficará suspensa em razão do 

disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual já citado; e, 

JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação ajuizada por 

Ademar Francisco Salles ME em face de Banco do Brasil S/A, para: 01) 

Condenar o banco Requerido ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor de 1.801,84 (um mil e oitocentos e um reais e oitenta e 

quatro centavos), com incidência de juros legais (1% ao mês) desde a 

citação e correção monetária pelo índice INPC desde a compensação do 

cheque; 02) Condenar o banco Requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de reparação por danos morais sofridos pela Autora, 

com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e 

correção monetária pelo índice INPC desde a prolação da presente; e, 03) 

Condenar o Requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.” No mais, cumpra-se a sentença 

recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 914067 Nr: 39559-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAR FAVERO, JUCELIA JUREMA DE PAULA 

FÁVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ III SPE LTDA

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

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam para prolatar 

nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi fundamentada por 

motivos suficientes para julgar a matéria alegada, expressando dessa 

forma o convencimento deste Juízo. Diante do exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios de fls. 211/216, haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 207/210. 

Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1039785 Nr: 41498-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZENI PEIXOTO DA SILVA EUFRAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE ALMEIDA, BARBOSA E 

RAMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 116 de 557



- OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI DE MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT, MARCELO THOME DA CRUZ - OAB:13257, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da requerida Barbosa e Ramos LTDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, assinar a contestação, pois apócrifa, sob pena de 

desentranhamento dos autos e, por consequência, revelia.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem 

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide.

 No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide.

Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos para apreciação das provas pretendidas ou se for o 

caso, para o julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 121117 Nr: 9249-64.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLLA E COLLA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTONIO BASTOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 338348 Nr: 8963-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO SOARES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA LIMA - OAB:11.092, 

DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a Executada para que informe nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, se houve a prorrogação do prazo para suspensão do feito, 

em razão do deferimento da recuperação judicial. Caso contrário, ofereço 

à Executada o referido prazo para adimplir a obrigação executada, sob 

pena de penhora.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 324392 Nr: 24942-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. JAUNE TERRAPLENAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO 

- OAB:5.705/MT

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

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 759061 Nr: 11339-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVELAND PREMIER MINERAÇÃO LTDA, SJ 

INDUSTRIA MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WLADIA BULHÕES PERRUPATO 

GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS MARTINS FILHO - 

OAB:7.545-GO, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja 

vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

de fls. 198/200. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071445 Nr: 56023-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, JULIANA 

SILVA PAULINO MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda opôs embargos declaratórios em face 

de decisão proferida nos autos, pleiteando o deferimento de penhora de 

imóvel (fls. 119/220).

Certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração à fl. 121.

 Os autos vieram conclusos para decisão.

Relatado o necessário.

Decido.

 Sendo tempestivos os Embargos opostos, os recebo e passo a 

apreciá-los.

É cediço que os embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus 

incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, 

a contradição e a omissão, é o denominado recurso de fundamentação 

vinculada.

Dito isso, observo que a Embargante não menciona no recurso interposto 

nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material e sim, 

apenas pretende o deferimento de penhora sobre imóvel matriculado sob o 

número 4.972 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Paranatinga/MT.

Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios de fls. 119/120, 

haja vista a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material na decisão de fl. 116.

Por outro lado, observo que este juízo deixou de analisar o pedido de 

penhora de imóvel matriculado sob o número 4.972 no Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, conforme se vê da petição de 

fl. 104.

 Assim sendo, pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de fl. 

116, defiro a penhora sobre o bem imóvel identificado acima. Lavre-se 

termo de penhora, conforme determina o artigo 838, do Código de 

Processo Civil.

Nomeio a Executada Juliana Silva Paulino Mazzaro como fiel depositária do 

bem, nos termos do artigo 840, III, do Código de Processo Civil.

A parte Exequente deverá providenciar a averbação da penhora no 

registro competente (art. 844, do Código de Processo Civil).

 Da penhora, intime-se pessoalmente a Executada acima citada e 

respectivo cônjuge, caso exista (art. 841, §2º, do Código de Processo 

Civil).

No mais, cumpra-se conforme a decisum de fl. 116.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001183-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018062-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI LOUREIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada, bem como, procedo a intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários do perito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020874-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010287-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDETE DE OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1010287-06.2018.8.11.0041 Vistos, Nos termos do que 

dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito 

para processar e julgar a presente ação. Dessa forma, remetam-se os 

autos ao meu Substituto Legal, com as homenagens deste Juízo. 

Proceda-se as anotações necessárias nos autos, quanto ao meu 

impedimento a fim de evitar conclusões indevidas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010271-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIEDISON FERREIRA GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1010271-52.2017.8.11.0041 Vistos, Nos termos do que 

dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito 

para processar e julgar a presente ação. Dessa forma, remetam-se os 

autos ao meu Substituto Legal, com as homenagens deste Juízo. 

Proceda-se as anotações necessárias nos autos, quanto ao meu 

impedimento a fim de evitar conclusões indevidas. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002001-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES DOS ANJOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT0013008A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN KEYLLON GUARIN DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1002001-05.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora, 

compareceu aos autos no Id.13570374 alegando que a caução legal para 

o cumprimento da liminar de despejo foi prestada no Id.11854304 e 

Id.11853856, oportunidade em que o Autor ofereceu o próprio imóvel 

locado como caução para o cumprimento da liminar. Entretanto, a 

contracautela exigida para cumprimento da liminar de despejo é poder 

implícito da jurisdição, cuja finalidade é garantir que a prestação 

jurisdicional final seja realizada adequadamente, evitando sentenças 

tardias ou providências inócuas, em razão de provimento provisório 

irreversível, que redundariam no descrédito e, em muitos casos, na 

inutilidade da própria justiça. Sobre o tema a doutrina pontua que a tutela 

cautelar/urgência, assim como as liminares, "servem, na verdade, ao 

processo e não ao direito da parte. Visam dar eficiência e utilidade ao 

instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de 

interesse entre os cidadãos" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo 

cautelar. 22 ed. São Paulo, Livraria e Editora Universitária de Direito, 2005, 

pág.41). Nesse sentido, leciona o altivíssimo Ministro Teori Zavascki que, 

para a execução de medida antecipatória/acautelatória, mesmo quando se 

tratar de provimento de natureza reversível, há o dever de salvaguardar o 

núcleo essencial do direito fundamental à segurança jurídica do réu; "não 

fosse assim o perigo de dano não teria sido eliminado, mas apenas 

deslocado da esfera do autor para a do demandado" (In. Antecipação da 

tutela e colisão de direitos fundamentais. Revista do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, v. 7, n. 3, p. 15-32, jul./set. 1995). Continuo, 

trazendo a baila a lição de Humberto Theodoro Júnior: “O que não se 

deseja para o autor não se pode, igualmente, impor ao réu. O periculum in 

mora deve ser evitado para o autor, mas não à custa de transportá-lo para 

o réu (periculum in mora inversum). Em outros termos: o autor tem direito a 

obter o afastamento do perigo que ameaça seu direito. Não tem, todavia, a 

faculdade de impor ao réu que suporte dito perigo. A antecipação de 

tutela, em suma, não se presta a deslocar ou transferir risco de uma parte 

para a outra.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual 

civil. 2º v. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 689) (grifei) Nesta linha, e à 

luz do principio da isonomia do provimento jurisdicional que deve o 

magistrado observar (artigo 139, inciso I do CPC), reputo inidônea a 

caução ofertada pelo Autor, eis que está representada pelo próprio imóvel 

objeto da locação, o que macula a reversibilidade da medida em caso de 

improcedência da ação. Ademais, uma das finalidades da caução é a 

reversão em favor do locatário à titulo de reparação mínima dos danos 

experimentados com o despejo liminar, de modo que, a garantia do juízo 

com o próprio imóvel locado, fragiliza tal finalidade da medida, veja: 

DESPEJO. INTERESSE PROCESSUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. 

DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA. PRAZO. OBRIGAÇÃO. 

LOCADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. CAUÇÃO. INDENIZAÇÃO. 

1. A pretensão resistida que advém do conflito de interesses na relação 

jurídica mantida entre as partes, evidencia a utilidade da demanda e, 

consequentemente, o interesse processual. Preliminar rejeitada. 2. 

Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme o disposto no art. 373, I do CPC/2015. 3. A ausência de provas 

quanto ao suposto descumprimento das cláusulas do contrato de despejo 

pela locatária inviabilizam o reconhecimento da pretensão de declarar a 

rescisão contratual por culpa da inquilina. 4. O descumprimento contratual 

do locador, que não realizou a reforma nos moldes e no tempo indicados 

no contrato, atrai para si as consequências e a culpa pela rescisão do 
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ajuste. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do 

dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. O valor dado a título de 

caução poderá ser revertido em favor do réu, como indenização mínima 

das perdas e danos (art. 64, §2º), na hipótese de reforma da decisão que 

concedeu liminarmente o despejo. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar 

rejeitada. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré 

conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1101644, 

20160111284272APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. 

Pág.: 684/688) Com efeito, INDEFIRO a caução oferecida pela parte Autora 

no Id.11854304, e por consequência os pedidos formulados nos 

Id.13570374 e Id.11853856, tendo em vista a insuficiência e inviabilidade 

justificada alhures. INTIME-SE a parte Autora para querendo substituir a 

caução no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de dar cumprimento na liminar 

deferida no Id.13133377. Outrossim, quedando-se silente a parte, 

certifique-se e voltem me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018398-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CURVO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO)

JOAO SOICHIRO MAKISHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Titulo Extrajudicial, a parte exequente formula 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira 

para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar 

ao pedido o documento probatório necessário. Tratando-se a exequente 

de profissional liberal, deverá trazer para os autos a cópia da declaração 

de renda, documento hábil probatório. Isto posto, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte exequente, por seu patrono, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

demonstrando que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito o 

comprovante de renda (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 os artigos 321 e 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018260-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE KAIRO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018243-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais, e precisa ser adequada. Não 

havendo pedido de gratuidade formulado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no processo a Guia de Recolhimento de Custas Processuais, 

acompanhada do respectivo comprovante pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se, que as custas dos processos que tramitam no PJE-MT, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho 

de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal 

de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018440-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.M DA SILVA SEGURANCA E REFORMAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que a parte 

exequente formula requerimento de gratuidade da Justiça, alegando falta 

de condições financeira para arcar com as despesas processuais, 

deixando, contudo de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária à 

pessoa jurídica, todavia, necessário à comprovação da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, 

que assim, dispõe: Súmula nº 481 do STJ “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, 

não restando demonstrada nos autos a incapacidade financeira, intime-se 

a parte exequente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos documento 

hábil de comprovação de sua hipossuficiência, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019360-02.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMARO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019231-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMILIO GABRIEL FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013480-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA (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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020002-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000915-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURCELINO BERNARDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYTZA ANTONELLE D AUSTRIA FLEURY (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002071-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154/O (ADVOGADO)

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CELESTINA DE AGUIAR (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024644-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SILVA CAMARGO OAB - MT0018290A (ADVOGADO)

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016058-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOS REIS & SANTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monotória, que a parte requerente formula 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira 

para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo de anexar 

ao pedido o documento atualizado probatório necessário. O deferimento 

do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica, é cabível, todavia, 

necessário à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, que assim, dispõe: 

Súmula nº 481 do STJ “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais”. Todavia, a condição de 

recuperação judicial não afasta o dever da empresa jurídica de comprovar 

sua hipossuficiência econômica em arcar com as custas do processo, 

devendo a requerente anexar nos autos os extratos bancários e as 

planilhas contábeis dos últimos três meses e não documentos 

desatualizados, como os que foram anexados no feito. Dessa forma, não 

restando cabalmente demonstrada a incapacidade financeira, intime-se a 

parte requerente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos os 

documentos hábeis de comprovação de sua hipossuficiência, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018491-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & SERPA ADVOGADOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde o autor requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

demonstrando que faz jus ao benefício requerido, anexando nos autos 
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(holerite ou a última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 769214 Nr: 22163-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJALA PNEUS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 769214

 Vistos, etc.

Anote-se a alteração de patrono da parte exequente.

A fim de evitar futura alegação de nulidade, cumpra-se integralmente a 

decisão de fls. 89, com a citação da sócia MARIA PERES DE ASSIS 

AJALA.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1017040 Nr: 30587-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI, KARLA 

KRAUSE BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍSA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY L. GONÇALVES DE 

ALMEIDA - OAB:16279, SERGIO RICARDO X. S. RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:170.101

 Por fim, face a parcial procedência da ação principal, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de formulado 

pela Autora LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI nos autos da Ação 

Cautelar de Sustação de Protesto nº30587-74.2015.811.0041 – 

(Cód.1017040), para o fim de confirmar por sentença a liminar concedida 

às fls.36, que determinou a sustação do Protesto indevido registrado sob 

o nº14.727 em 09/04/2015 no Cartório do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá/MT, em desfavor da Autora, relativo a Duplicata de Venda Mercantil 

nº0021919A14 com vencimento em 17/03/2015, no valor de R$562,28, 

indicado pela Requerida BELLA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA. 

CONDENO a Requerida BELLA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA ao 

pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários que fixo 

em 20% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil).Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

certifique-se, intime-se a parte Autora para promover o cumprimento da 

sentença nos termos do artigo 523 do Novo Código de Processo Civil.A 

presente sentença segue impressa em duas vias para juntada nos 

respectivos processos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 

de junho de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391063 Nr: 26874-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEYTON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO & BARBOSA SIMÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO COSTA MARQUES 

NEVES - OAB:11403/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAUCIA DE O. 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA

 Código do Processo nº 391063

 Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, para 

execução dos honorários sucumbenciais, onde o exequente requerer a 

realização da penhora de veículos via Renajud.

Não havendo comprovação de pagamento nos autos, defiro o pedido de 

folhas 107, formalize-se a busca de veículos via Renajud.

A pesquisa realizada no Detran, via Renajud, obteve resultado negativo, 

por não encontrar veículo cadastrado em nome da parte executada, 

conforme relatório que segue em anexo.

Dessa forma, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino 

que se proceda a penhora de bens na sede da empresa executada, 

tantos quantos bastem para garantia o valor exequendo, com exceção 

dos legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 do 

CPC/2015.

Expeça-se Carta Precatória objetivando Penhora, avaliação, seguidos dos 

atos expropriatórios.

 Instrua-se a missiva com os requisitos exigidos no inciso II do artigo 260, 

do CPC.

A parte exequente deverá comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 934593 Nr: 51767-83.2014.811.0041

 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: WAGNER FRANCO MACHADO, RENATA LUCARELLI 

RISSATO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Código do Processo nº 934593

Vistos,

Tratando-se de processo ainda em fase de instrução processual, indefiro 

o pedido de suspensão formulado pela requerida as folhas 225/261.

Pois, ao teor dos próprios documentos apresentados pelo requerente, a 

suspensão deferida nos autos de recuperação judicial abrange apenas os 

processos de execução, o que não se enquadra no presente caso, que 

ainda não foi sentenciado.

Dessa forma, considerando a manifestação da parte autora quanto ao 

pedido de suspensão, assim, estando suprido o despacho de folhas 289, 

intimem-se as partes do indeferimento da suspensão, a seguir, voltem-me 

os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1311105 Nr: 11161-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED 

ABOUZEID FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 188 e 277 do CPC, CONVERTO 

o presente PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR EM CARATER 

ANTECEDENTE para DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA previsto 

nos artigos 381 e seguintes do CPC.RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO E NO 
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SISTEMA APOLO o procedimento da presente ação.CITE-SE o interessado 

qualificado no polo passivo dos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 218, I, do referido Códex, exibir em juízo os documentos 

solicitados pelo Requerente em fls. 21/22, cientificando-o de não é 

admitida apresentação de defesa ou recurso nessa modalidade de ação 

(art. 382, §4º).Apresentados os documentos, os presentes autos 

permanecerão em cartório durante 01 (um) mês para extração de cópias e 

certidões pelos interessados, e, findo o prazo, serão entregues à parte 

Autora (art. 383 do CPC), razão pela qual, desnecessário o apensamento 

do presente feito aos autos código n.1311105.Consigno à parte Autora 

que a teor do que dispõe o artigo 382, §4º, do CPC, nesse procedimento 

não se admitirá defesa ou recurso, cabendo à parte Ré apenas 

apresentar o documento solicitado e, por tal motivo, não há que se falar 

em ônus de sucumbência.Outrossim, registro ainda que não haverá 

pronunciamento sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as 

respectivas consequências jurídicas (art. 382, § 2º, CPC), razão pela qual 

também não há se falar em inversão do ônus probatório ou aplicação de 

multa cominatória para o caso de descumprimento. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108163 Nr: 13943-22.2016.811.0041

 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: FRANCIANO TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 [...] Pelo exposto, DEFIRO a inclusão da empresa Sociedade Educacional 

Leonardo da Vinci S/S LTDA – UNISSELVI, na forma pleiteada pelo Autor 

às fls.210/214, proceda a Secretaria com as devidas retificações, 

certificando-se.CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida inserida na relação 

processual para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. DETERMINO que, no ato de citação da Requerida 

UNISSELVI, sem prejuízo do prazo para responder a ação, deverá a Ré 

ser INTIMADA a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

sucessão obrigacional e cumprimento da ordem judicial proferida às 

fls.118/119, sendo o ato instruído com cópia daquela decisão. DETERMINO 

que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, DESIGNE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 

334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo 

a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emenda a inicial.INTIMEM-SE as partes 

acerca da audiência de conciliação a ser designada, devendo a parte 

Requerente ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Derradeiro, DEFIRO o substabelecimento pleiteado pela Requerida 

Anhanguera às fls.215/218, proceda a Secretaria com as devidas 

retificações.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de junho de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 861741 Nr: 3104-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não identifiquei omissão que implique na retificação do decisum 

apresentada pelo Embargante/Réu, não sendo esta a via correta para 

modificação vindicada, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls.100/101, 

permanecendo incólume a sentença de fls.96/99.DEFIRO o pedido de 

substabelecimento de fls.103/104, proceda-se com as devidas 

etificações.Decorrido prazo, sem manifestação das partes, cumpra-se 

integralmente a sentena de fls.96/99. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1027201 Nr: 35470-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI, KARLA 

KRAUSE BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO RICARDO X. S. 

RIBEIRO DA SILVA - OAB:170.101

 [...] PELO EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Autora LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI nos autos da Ação de 

Repetição de Indébito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais 

nº35470-64.2015.811.0041 – (Cód.1027201), para fim: 1) DECLARAR a 

ANULADA da Duplicata de Venda Mercantil nº0021919A14 com 

vencimento em 17/03/2015, no valor de R$562,28, indicada pela Requerida 

BELLA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA ao Protesto registrado sob o 

nº14.727 em 09/04/2015 no Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, 

e consequentemente inexigível aquele título com vencimento em 

17/03/2015; 2) DETERMINAR o cancelamento do Protesto indevido 

registrado sob o nº14.727 em 09/04/2015 no Cartório do 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá/MT, em desfavor da Autora, relativo a Duplicata de 

Venda Mercantil nº0021919A14 com vencimento em 17/03/2015, no valor 

de R$562,28, indicado pela Requerida BELLA PRODUTOS PARA 

ILUMINAÇÃO LTDA; 3) CONDENAR a Requerida BELLA PRODUTOS PARA 

ILUMINAÇÃO LTDA ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais em favor da Autora, acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. 4) CONDENO a 

Requerida BELLA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA ao pagamento 

das custas, despesas processuais e dos honorários que fixo em 20% do 

valor da condenação (artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil). [...] 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1160121 Nr: 36004-71.2016.811.0041

 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: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED 

ABOUZEID FARES, HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Elisabete Schwerz 

Cahali - OAB:122123, Haiana Katherine Menezes Follmann - 

OAB:OAB/MT 18024, MARCELO ZUCKER - OAB:307126, NATALIA 

MATSUMOTO RECH - OAB:315093, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3.168-B

 Oficio nº27/2018/INFO/GAB Cuiabá, 26 de junho de 2018

A Excelentíssima Senhora Desembargadora

Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Assunto:  Informações de Agravo de Inst rumento nº . 

1005012-05.2017.8.11.0000 – Capital (PJE) - referente ao processo nº 

36004-71.2016.8110041-código 1160121 - em tramite na 7ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá.
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Excelentíssima Desembargadora,

 Em atenção à decisão enviada pelo Malote Digital código de 

rastreabilidade nº.81120183449185 - Secretaria da 2ª Câmara de Direito 

Privado, é o presente para encaminhar a Vossa Excelência as 

informações sobre o Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos 

autos em epígrafe.

Inicialmente, informo que a parte Agravante cumpriu a exigência do art. 

1018,§2º do CPC.

 Por conseguinte, reexaminando a matéria em questão, em que pese os 

judiciosos argumentos da parte Agravante, mantenho a decisão 

objurgada, por seus próprios fundamentos.

Ao ensejo renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 PROCESSO CÓDIGO Nº1160121

 VISTOS,

Informações de Agravo (fls.2.322/2.324) prestadas nesta data.

 Mantenho a decisão agravada (fls.1.765) por seus próprios fundamentos.

 O pedido de efeito suspensivo sobrestando a obrigação relativa ao 

aluguel mensal em favor dos Requeridos foi DEFERIDO.

Desta feita, devolvo os autos ao cartório para cumprimento da decisão de 

fls. 2.280/2.281, com a máxima urgência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 15119 Nr: 4065-74.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE ARAÚJO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:2.397/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Código do Processo nº 15119

Vistos,

 Nesta execução de sentença o executado veio a óbito, e os sucessores 

ou herdeiros ainda não foram citados.

No caso, ocorreu a renuncia do patrono do executado (fls. 301/305), 

estando pendente de cumprimento o despacho de folhas 318, visto que a 

intimação deve ser pessoal, conforme determina aquele despacho, posto 

que o “AR” juntado as folhas 371 verso, foi recebido por pessoa diversa, 

e sem a intimação pessoal desta o feito não pode prosseguir a revelia.

Dos autos verifica-se também que a intimação da viúva do executado 

falecido, não ocorreu neste feito, por desídia do exequente que deixou de 

comprovar nos autos o depósito da diligencia para o cumprimento do ato.

Diante do exposto, chamo o feito à ordem para determinar que se intime 

pessoalmente a viúva do executado falecido, Srª Maria Vilela Rosse Silva 

do despacho de folhas 318, no endereço indicado as folhas 351.

Intime-se o exequente para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos 

o deposito da diligencia para cumprimento do ato.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 741114 Nr: 37894-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESK, LINDINALVA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MS TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem nos 

autos acerca dos cálculos da contadoria. Dito Isto, segue a referida 

decisão:(...) Com o cálculo nos autos, intimem-se os litigantes para 

manifestação em 05(cinco) dias, cabendo ao executado o depósito do 

saldo remanescente, no mesmo prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 821559 Nr: 27751-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDOMIRO CHMIELESKI, 

LORENI CHMIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE 

DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Oficio nº28/2018/INFO/GAB Cuiabá, 26 de junho de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador

Relator CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Assunto:  In formações de Agravo de Ins t rumento n º 

1004875-86.2018.8.11.0000 – Capital (PJE) – 3ª CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O  -  r e f e r e n t e  a o  p r o c e s s o  n º 

27751-02.2013.2011.811.0041-código n. 821559 em tramite na 7ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá.

Excelentíssimo Desembargador,

 É o presente para encaminhar a Vossa Excelência as informações sobre 

o Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos em epígrafe.

Inicialmente, informo que a parte Agravante cumpriu tempestivamente a 

exigência do art. 1018,§2º do CPC.

Por conseguinte, reexaminei a matéria em questão, e, em que pese os 

judiciosos argumentos da Agravante, mantenho a decisão objurgada, por 

seus próprios fundamentos.

Ao ensejo renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 PROCESSO CÓDIGO Nº821559

 VISTOS,

Informações de Agravo (fls.822/823) prestadas nesta data.

 Mantenho a decisão agravada (fls.777) por seus próprios fundamentos.

 O pedido de antecipação da tutela recursal vindicada no referido recurso 

foi INDEFERIDA.

Desta feita, intime-se a parte Executada para manifestar quanto aos 

documentos acostados pelo Exequente as fls. 778/799 e da manifestação 

à impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 800/804, no prazo de 

05 (cinco) dias, e voltem os autos conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107287 Nr: 13492-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

SAUDE LTDA., LO RUAMA SOARES FEDERIZZI, VINICIUS SOARES 

FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA - 

OAB:215.228 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 735152 Nr: 31496-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULEMAR NERES TEIXEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO SERGIO MISSEL SILVA 

- OAB:2972-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 386525 Nr: 22260-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE LORA GAMA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE HELENA VAZ DE SOUZA MOREIRA 

GARCEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12564, RENATA FERRARI BORGES LEAL - OAB:15628

 Processo Código nº 386525

Vistos,

Defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 184, nos termos do 

que dispõe o artigo 921, § 1º e § 2º do CPC, Suspendo a presente 

EXECUÇÃO e o PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pelo prazo de 

01 (um) ano, devendo o processo aguardar em escaninho próprio o 

transcurso do prazo.

Ficando desde já a parte Exequente cientificada de que findo o prazo e 

não havendo qualquer manifestação, a contagem do prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e intime-se a parte Exequente 

pessoalmente (via postal com AR), e na pessoa do seu advogado (via 

DJE), para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de 

petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens 

penhoráveis.

Consigne ainda na intimação que caso já tenha sido realizada busca via 

sistemas disponíveis ao juízo (Bacenjud, Renajud e outros), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

Exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado 

e os autos serão extintos, com expedição da Certidão de Crédito, nos 

termos da parte final do §2º do artigo 921 e do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT.

Intime a parte exequente

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 754841 Nr: 6834-93.2012.811.0041

 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: BRASIL OXIGENIO COMERCIO DE PEÇAS E 

ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 307/308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 929077 Nr: 48761-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSL, ELAINE DE SOUZA DA SILVA

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

GERAIS

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 152/159.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1088625 Nr: 5529-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, VALDECIR 

CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURMAN ALVES DE 

SOUZA - OAB:12525

 Intimação do advogado RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA, para, no 

prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1117800 Nr: 17825-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BEM HUR RIBEIRO ROMERA, KARINE 

RIBEIRO ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1117800

Vistos,

 Nesta Execução de Título Extrajudicial os executados não foram 

localizados para citação pessoal, vindo o exequente requerer a busca de 

endereço via sistema Infojud.

Defiro o pedido de busca de endereço requerida pelo exequente, 

proceda-se a busca de endereço dos executados, conforme requerido.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço dos executados, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme se verifica no espelho da 

consulta anexada nos autos.

Isto posto, anotem-se nos autos o novo endereço do executado, a seguir, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória, para cumprimento despacho de folhas 42, 

conforme determinado, citando-se os executados no novo endereço.

Instrua-se a missiva com os requisitos exigidos no inciso II do artigo 260, 

do CPC.

A parte exequente deverá comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 944497 Nr: 57167-78.2014.811.0041

 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: LUZ PARA OS POVOS MINISTÉRIO APOSTÓLICO, 

CAMILO RODRIGUES NOVAIS DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYANA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:OAB/SP 208972

 Certifico que, encaminho a intimação das partes, para no prazo legal se 

manifestarem acerca do desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1310419 Nr: 10947-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR MARTINS DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1310419

Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte executada, assim, nos termos do que dispõe o artigo 

145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções 

jurisdicionais no presente feito.

Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu impedimento, 

colocando a fita de identificação no dorso dos autos, a fim de evitar 

conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817631 Nr: 24064-17.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESD, LINDINALVA SANTANA DA SILVA, PAULO 

SERGIO DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MS TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILA DE ANDRADE - 

OAB:8769 - MT, ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - OAB:8769/MT

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

OAB:4635/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem nos 

autos acerca dos cálculos da contadoria. Dito Isto, segue a referida 

decisão:(...) Com o cálculo nos autos, intimem-se os litigantes para 

manifestação em 05(cinco) dias, cabendo ao executado o depósito do 

saldo remanescente, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792354 Nr: 46450-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO SALINA BELO -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY BARROS LEÃO MONTEIRO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:8.660 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 792354

Vistos,

Verifica-se nesta execução de sentença que a parte executada não 

chegou a ser intimada da decisão de folhas 368, mesmo tendo informado 

por duas vezes nos autos, seu endereço residencial, conforme pedido de 

folhas 348/356, o que deixou de ser observado e anotado pela secretaria 

deste Juízo.

Dessa forma, não havendo a intimação da executada, revogo a ordem de 

levantamento determinada as folhas 388.

Anotem-se nos autos o endereço residencial da parte executada 

informado as fls. 348, a seguir intime-se a mesma pessoalmente, da 

decisão de folhas 368.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da executada, voltem-me os 

autos concluso para decisão.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 374546 Nr: 10908-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOP VISION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

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

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 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.: 337936 Nr: 8683-42.2008.811.0041

 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: LFSC, LOSC, ELIZETE SPINOSA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA-ME, 

IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A, NOBRE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT, RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO - OAB:10930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, MARIA 

EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12.454/MT

 Código do Processo nº 337936

Vistos,

A requerida Nobre Seguradora interpôs nos autos Embargos de 

Declaração, alegando contradição na decisão 600, que indeferiu o pedido 

de gratuidade da justiça.

No caso, verifica que o pedido de gratuidade formulado pela embargante 

as folhas 590/596, encontra-se desacompanhado de qualquer documento 

probatório.

Dessa forma, em que pese à insurgência da embargante, tenho que não 

lhe assiste razão, vez que, é pacifico o entendimento jurisprudencial que o 

pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, deve ser deferido 

apenas em nos casos que existam nos autos, provas inequívocas 

suficientes sobre a dificuldade financeira enfrentada pela empresa 

requerente. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, o que não se enquadra 

no presente caso, não havendo porquanto, que se falar em contradição 

daquela decisão.

Com efeito, em que pese os judiciosos argumentos do Embargante, 

vislumbro que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser suprida 

naquela decisão, de modo que conheço dos embargos, por serem 

tempestivos, mas não se enquadrando as alegação do embargante em 

nenhum dos permissivos estipulados no artigo 1.022 do CPC deixo de 

acolher os embargos interpostos as folhas 601/605, por não existir 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão de 600.

Diante disso, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo 

na íntegra os termos daquela decisão.

Intime-se a Embargante.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704000 Nr: 38667-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TOSHITAKA KATO, JOÃO PAULO 

KATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 704000

Vistos,

Constatada a ocorrência de erro material no parágrafo IV da decisão 

lançada as folhas 160, quanto à intimação para o pagamento dos 

honorários sucumbenciais.

 O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 494, que o juiz, pode 

e deve corrigir de ofício inexatidões materiais constantes da sentença ou, 

analogicamente, em despachos ou decisões.

Partindo desse princípio, retifico de ofício o paragrafo IV do despacho de 

folhas 160, corrigindo o erro material, para fazer constar naquele item 

onde se lê: parte autora leia-se: parte requerida.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se a parte.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020195 Nr: 32028-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIENE DA SILVA SALES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2.062 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 Certifico que, encaminho a intimação das partes, para no prazo legal se 

manifestarem acerca do desarquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1092359 Nr: 7226-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI DA SILVA DIAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que, encaminho a intimação das partes, para no prazo legal se 

manifestarem acerca do desarquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105711 Nr: 12841-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINA SENA DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-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.: 12441 Nr: 6877-21.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL LOCADORA DE VEÍC. EQUIP. ESPECIAIS SERV. E 

COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaria Susuk dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 12441

Vistos,

Nesta execução a parte executada não foi localizada no endereço 

indicado nos autos, tendo a parte o exequente requerido a busca de 

endereço da parte executada.

Defiro o pedido formulado as folhas 95, solicite-se as informações 

cadastrais quanto ao endereço da parte executada junto a Receita 

Federal, via sistema Infojud.

Procedida a solicitação de informações de endereço, sendo encontrado o 

mesmo endereço já indicado nos autos, conforme espelho da consulta 

anexado no feito.

Dessa forma, não havendo requerimento a ser analisado nos autos, 

intime-se a parte exequente por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

cinco dias, requerer o que entender de direito, suprindo a falha existente 

nos autos, de forma a promover o regular andamento desta execução.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 701547 Nr: 36168-46.2010.811.0041

 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: VALDIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA FILHO, UNIMED RIO 

VERDE/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:MT 11.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE DOS SANTOS 

TAVARES - OAB:15057/E, DARLAN ADIB FARES - OAB:9265/MT, 

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT, SERGIO 

WALDINAH PAGANOTTO - OAB:12054 MT

 Código do Processo nº 701547

Vistos,

A perita nomeada as folhas 252, informa a impossibilidade de assumir o 

encargo que lhe foi confiado, conforme manifestação apresentada às 

folhas 356.

Dessa forma, destituo do encargo de perita a Drª Cristina Guimarães 

Inocencio nomeada as folhas 252, que deverá ser cientificada desta 

decisão.

 Nomeio neste caso, como Perito Judicial o Dr. Guilherme Bezerra de 

Castro, CRM-MT 2869, Medico com Especialidade em Oncologia Clínica, 

podendo ser encontrada na Rua Adel Maluf, nº 119, Jardim Mariana, 

Cuiabá – MT CEP; 78020-783 - telefone: (65) 3618-8168, para realizar 

perícia na parte requerente, independente de compromisso, sob a fé de 

seu grau.

Intime-se o perito acima nomeado para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer 

se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de honorários, 

nos termos do que dispõe o art. 465, § 2º, I, do CPC, e a Resolução nº 

232, de 13/17/2016, do CNJ.

Aceitando o perito o encargo, intimem-se as partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão.

A seguir, cumpra-se na integra a decisão de folhas 247. Caso contrário, 

voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes e o Perito.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 390086 Nr: 25501-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TIGRE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 174/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 416279 Nr: 4068-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA SOUZA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida sentença:(...) Transitado em julgado, INTIME-SE 

a parte Exequente para requerer o que entender de direito, exibindo 

demonstrativo atualizado do débito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 287781 Nr: 8873-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 287781

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes á fl.97, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do NCPC, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da transação 

(20/02/2018).

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente com relação ao 

eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do NCPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de junho de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 79916 Nr: 7738-36.2000.811.0041

 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: FÁBIO CARRAZZONE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDOCÍRIO DE ARAÚJO, ALLISON TIAGO 

ARRUDA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, FLÁVIA CARRAZZONE FERREIRA - OAB:6686/MT, 

VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, EUDACIO ANTONIO DUARTE - OAB:1565, 

JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - 

OAB:6012/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Certifico que, encaminho a intimação das partes, para no prazo legal se 

manifestarem acerca do desarquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111693 Nr: 15391-30.2016.811.0041

 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: JAIR LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA DA SILVA, LUCIETE 

ARAÚJO DA SILVA, ELI NUNES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELI NUNES CABRAL, Cpf: 78735483920, 

Rg: 03013, brasileiro(a), casado(a), servidor público, Telefone (065) 

3644.6634. 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 cobrança de aluguéis o ressarcimento referente aos alugueis, que se 

encontra em debito pelos requeridos. Dá-se à causa o valor de R$ 

8.159,79 (oito mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e nove 

centavos)

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 1111693Vistos em correição, 

Neste caso, os requeridos não foram localizados para citação nos 

endereços indicados nos autos, tendo a parte autora formalizado pedido 

de citação por edital.Formalizada a busca de informações cadastrais 

quanto aos endereços dos requeridos junto a Receita Federal, via Sistema 

Infojud, sendo encontrado um novo endereço do requerido Cosme Bezerra 

da Silva Rosangela e Francisco, e o mesmo endereço para a requerida Eli 

Nunes Cabral, conforme espelhos das consultas anexadas nos autos.Isto 

posto, indefiro o pedido de citação por edital dos requeridos acima citados, 

Anotem-se nos autos o novo endereço do requerido Cosme, a seguir, 

cite-se este consignando as advertências dos artigos 334, e 335 do 

CPC.Cite-se por edital, apenas a requerido Eli Nunes Cabral, 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. 

Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC, afixando 

no local de costume.Fundamentado no que dispõe o artigo 334 do CPC, 

designo o dia 20 de Março de 2018, 12h:30mn, 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.Intimem-se os requerentes ressaltando 

que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais e o prazo tem início com a intimação pessoal 

do defensor público, nos termos do art. 183, § 1 e 186, § 1º, ambos do 

CPC.Decorrido o prazo do edital, certifique-se. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 23 de Outubro de 2017.Yale Sabo 

MendesJuiz de Direito

Observações: Audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 

11h30min, 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.

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, 14 de maio de 2018
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Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 279845 Nr: 5892-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA 

GUARANTÃ DO NORTE LTDA

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

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE ALVES - 

OAB:37625, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974-B

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelo Executado 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, 

para reconhecer a inexequibilidade do título ante a pendência de 

julgamento do Recurso de Apelação interposto as fls. (fl.133/140 e 

167/171).Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte EXEQUENTE ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução.Intimem-se as partes, e preclusa a via recursal 

da presente decisão, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça para julgamento do Recurso de Apelação interposto as fls. 

(fl.133/140 e 167/171).Intimem-se. Cumpra-seCuiabá, 27 de junho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089034 Nr: 5727-72.2016.811.0041

 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: HEYDE GRACIELA RIVERO RAMOS, LJRM

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Código – 1089034.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 165 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 157/162 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 161 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 165.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de abril de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 828235 Nr: 34092-44.2013.811.0041

 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: NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO ROSA DA SILVA, YOSHIKIYO 

KAZAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/O

 Vistos,

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento no dorso dos 

autos, para fins de se evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

Encaminhem-se os autos ao meu Substituto Legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 262359 Nr: 21806-78.2006.811.0041

 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: MAURA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEDRI VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601/MT

 Vistos,

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento no dorso dos 

autos, para fins de se evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

Encaminhem-se os autos ao meu Substituto Legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 444220 Nr: 19411-74.2010.811.0041

 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: ANA MARIA ALVES SILVA, DIVINO EURÍPEDES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

BANCO GMAC S/A

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

OAB:16449/O, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Vistos,

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento no dorso dos 

autos, para fins de se evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

Encaminhem-se os autos ao meu Substituto Legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 224665 Nr: 37400-69.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BATISTA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PRADO SILVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425/MT, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1.760/MT

 Vistos,

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento no dorso dos 

autos, para fins de se evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

Encaminhem-se os autos ao meu Substituto Legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 834472 Nr: 39808-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO DE CAMPOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 3626, MARCUS VINICIUS MARQUES 

CARDOSO - OAB:18625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Vistos,

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento no dorso dos 

autos, para fins de se evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

Encaminhem-se os autos ao meu Substituto Legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 924295 Nr: 46012-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio jose vital - OAB:95197, 

MARCUS VINICIUS PIETRA CARDOSO - OAB:134256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT, Gilberto Maltz Scheir - OAB:OAB/MT 8848

 Vistos,

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento no dorso dos 

autos, para fins de se evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

Encaminhem-se os autos ao meu Substituto Legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450702 Nr: 23219-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA DE RAÇÕES E 

SUPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LASTHENIA DE FREITAS 

VARAO - OAB:4695/O, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - 

OAB:11.350

 Vistos,

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento no dorso dos 

autos, para fins de se evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

Encaminhem-se os autos ao meu Substituto Legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 301415 Nr: 13965-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON MIRANDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDE MARIA MAZER NOGUEIRA, ARGEU 

FOGLIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON MIRANDA COSTA - 

OAB:12792-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5.706, OSCAR 

CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002/MT, PAULO ROGÉRIO 

DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-B/MT

 Certifico que, procedo com a republicação do despacho de fl. 452.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775605 Nr: 28866-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MOURA

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

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 Vistos,

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

declaro-me suspeito para processar e julgar a presente ação.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento no dorso dos 

autos, para fins de se evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

Encaminhem-se os autos ao meu Substituto Legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036841-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1036841-75.2017.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. O posicionamento perfilhado 

pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado. 

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 4) Das 

questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

probatória: 4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), 

grau de comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 

controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, cadastrado 

junto ao banco de dados de Peritos do TJ/MT, podendo ser encontrado na 

Rua Major Gama, nº 675, Bairro Centro Sul, CEP: 78020-170 - Cuiabá-MT 

ou pelos Telefones nº (65) 2127-8022 ou 99631-9747, E-mail: 

robertoazevedo1958@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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016393-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

IOLANDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1016393-47.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 13632785, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC. Oficie-se à Secretaria de Administração 

do Estado de Mato Grosso – SAD/MT, para que desconte o valor 

correspondente a R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), em 27 (vinte 

e sete) parcelas do salário líquido da servidora para a conta, conforme 

entabulado na avença. As partes ficam dispensadas do pagamento de 

eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. 

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012357-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUAN ALMEIDA SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012357-93.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RENATO LUAN ALMEIDA 

SALDANHA, 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 17/02/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

6207284. A Requerida apresentou contestação no ID: 9381502 arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal, a inexistência de 

prova da invalidez, e a ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio. 

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: 

10526784. Impugnação a contestação juntada no ID. 11777932. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (ID. 11777938), 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica 

(25%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). 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: 6207284) 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: 10526784. 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 uma das mãos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10526784 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco 

por cento) da capacidade laborativa da mão esquerda, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, RENATO LUAN ALMEIDA 

SALDANHA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 17/02/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030829-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO AGOSTINHO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET (REQUERIDO)
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1030829-45.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Autorizo, desde logo, a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016864-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° - 1016864-97.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13297122 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13073933 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do NCPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13073933 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13297122. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011029-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. C. (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011029-31.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ALLAN NOGUEIRA CYRILO, 

menor, neste ato representado por sua genitora MARIA DE FÁTIMA 

NOGUEIRA LOURENÇO devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO 

DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 15/01/2016 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim 

de Ocorrência ID: 6028009. A Requerida apresentou contestação no ID: 

10777154 arguindo em preliminar, a inépcia da inicial por falta de interesse 

de agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência 

lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

10494969. A parte Requerida manifestou sobre o laudo ID. 10861788, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (10%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (100%). A parte Requerente ID. 12045523, deixou transcorrer in 

albis o prazo para impugnação à contestação. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No 

tocante a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, 

com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 6028009) 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: 10494969. 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: 

10494969 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, com repercussão residual, perda de 10% (dez por cento) da 

lesão da estrutura crânio facial a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 1.350,00 (hum 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 
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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 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pagar 

ao Requerente, ALLAN NOGUEIRA CYRILO menor, neste ato representado 

por sua genitora MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA LOURENÇO, a quantia de 

R$ 1.350,00 (hum 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, 15/01/2016 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018850-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. M. (REQUERENTE)

CIRILO RIBEIRO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018850-86.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HELOISE BARBOSA MACEDO, 

menor, neste ato representado por seu genitor CIRILO RIBEIRO DE 

MACEDO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 02/04/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

8173993. A Requerida apresentou contestação no ID: 10697788 arguindo 

em mérito, pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10836256. A parte Requerida manifestou 

sobre o laudo ID. 11496820, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (25%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (50%). A parte Requerente ID. 

12048940, deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação à 

contestação. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. 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: 

8173993) 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: 

10836256. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10836256 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco 

por cento) da perca da mobilidade do pé esquerdo a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, pagar ao Requerente, HELOISE BARBOSA MACEDO menor, neste ato 

representado por seu genitor CIRILO RIBEIRO DE MACEDO, a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/04/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015586-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015586-61.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MARLENE CARVALHO ROCHA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 
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CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 01/03/2014 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 

7268934/7268935. A Requerida apresentou contestação no ID. 10747547, 

arguindo em preliminar, 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, propugnou pelo 

reconhecimento da prejudicial de mérito: a prescrição trienal. Defendeu 

pela improcedência ante a ausência de boletim de ocorrência na data do 

fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

10865870. A parte Requerida manifestou sobre o laudo ID. 11573850, 

ressaltando que deve ser levado em consideração pelo instituto da 

prescrição e o grau da lesão determinada na perícia médica (75%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). A parte Requerente ID. 

12049015, deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação à 

contestação. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença É O 

RELATÓRIO. DECIDO. 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. 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 18/05/2017. 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, o que in casu somente 

ocorreu 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) 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: 7268934/7268935 ) 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: 10865870. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 10865870 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, de 

repercussão intensa, dano de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do ombro 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, proferido no recurso representativo de controvérsia 

RESP. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, pagar à parte Requerente, MARLENE 

CARVALHO ROCHA, 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, 01/03/2014 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010995-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010995-56.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, VALDEIR FRANCISCO, 

devidamente qualificado na inicial propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID. 5920640. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10840303, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, e a ausência de documento imprescindível para a demanda. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de 

boletim na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência da prova da 

invalidez. Discorreu ainda a 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: 11589685. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11474742. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (ID. 11782449), 

tecendo acerca do prosseguimento d feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida manifestou sobre o laudo ID. 11804537, ressaltando 

que deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na 

perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (50%). 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 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5920640, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra 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: 11474742. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

50% (cinquenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11474742 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa do pé direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

VALDEIR FRANCISCO, a quantia de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 02/01/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025749-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO ENGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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 

1025749-03.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCIO APARECIDO ENGEL, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 
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benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 12/04/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 9526395. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11093450 arguindo em preliminar a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 10849051. Impugnação à contestação ID. 

11789590. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO no tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 9526395) 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: 10849051. 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). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10849051 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 membro inferior direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, pagar ao Requerente, MARCIO APARECIDO 

ENGEL, a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

12/04/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009273-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACO ISAAC SANTOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009273-84.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JACÓ ISAAC SANTOS 

GUIMARÃES, 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 12/11/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID. 

5773273. A Requerida apresentou contestação no ID: 9521769, arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência de 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim na data do 

fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu 

ainda, a 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: 11701771. Laudo pericial 

elaborado por perito judicial acostado no ID: 10798441. 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 
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em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 5773273, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra 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: 10798441. 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 

uma das mãos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10798441 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa da mão 

esquerda, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 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, JACÓ ISAAC SANTOS 

GUIMARÃES, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei 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, 12/11/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016984-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (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):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°- 1016984-77.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente ID. 

12573355 requer a extinção do presente feito por desistência da ação, 

com anuência da parte Requerida (ID. 13376147). Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) pela parte REQUERENTE, 

ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da 

justiça gratuita (art. 98 do Novo Código de Processo Civil). Autorizo, desde 

logo, a parte autora a desentranhar os documentos de que necessitar, 

mediante recibo e cópia nos autos. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004544-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA SIQUEIRA DE MOURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1004544-78.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Autorizo, desde logo, a parte autora a 
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desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003587-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° - 1003587-14.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13258400 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13176314/13176317 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13176317 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13258400. 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002379-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELANY DE SOUSA SANTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1002379-92.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13346321 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13316097 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13316097 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13346321. 

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: 1003957-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES PROFESSOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1003957-90.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13564618 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13463625/13463627 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 1346362713316097 em 

favor da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 

13564618. 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: 1024352-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1024352-06.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13602903 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13500053 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13500053 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13602903. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005283-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY ARAUJO COUTO (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1005283-85.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13197636 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13131076/13131085 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13131085 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13197636. 

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: 1014929-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA NATHALIA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1014929-22.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13313236 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13154018/13154024 para pagamento do valor da 
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condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13154024 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13313236. 

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: 1013556-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SANTANA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1013556-53.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13313279 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13153319/13153330 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13153330 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13313279. 

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: 1014179-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1014179-20.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13224313 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13153221/13153237 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13153237 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13224313. 

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: 1013349-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGE HONORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1013349-54.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13313187 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13152172/13152182 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13152182 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13313187. 

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: 1002505-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1002505-45.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13587810 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13475674/13475687 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13475687 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13587810. 

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: 1015772-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO MAGALHAES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1015772-84.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13313125 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13152360/13152365 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13152365 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13313125. 

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: 1010033-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1010033-33.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 
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Requerente ID. 13696071 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13463571/13463577 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13463577 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13696071. 

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: 1001757-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO SOARES DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1001757-13.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13388993 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 12818422/12818440 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 12818440 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13388993. 

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: 1021149-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON FERNANDES CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1021149-79.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13441963 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13041790/13041810 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13041810 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13441963. 

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: 1021060-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1021060-47.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13093209 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 12250162/12250194 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 12250189 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13093209. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013972-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1013972-21.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13154906 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13071883/13071850 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13071847 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13154906. 

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: 1025219-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZALDO GONCALVES DORNELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1025219-96.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ELIZALDO GONÇALVES 

DORNELES, 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 24/06/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194.74. Boletim de Ocorrência juntado no 

ID: 9457099. A Requerida apresentou contestação no ID: 10674483, 

arguindo em preliminar a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência de 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido ante a ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, 

discorreu pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique 

a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 10936591. 
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Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). 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, a ausência de Boletim de Ocorrência nos autos, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral, entretanto em análise aos autos 

verifico que este fora juntado no ID: 9457099 estando 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: 10936591. 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 de 

estrutura pélvica, 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: 10936591 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa da estrutura pélvica, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos 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, proferido no recurso representativo de controvérsia 

Resp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a correção monetária 

nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ELIZALDO GONÇALVES 

DORNELES, a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos cinquenta reais) 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 24/06/2017 (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: 1014714-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA KIDS BERCARIO E PRE-ESCOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1014714-12.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, Oportunizado a emenda 

a inicial para comprovação da condição de hipossuficiência necessária a 

concesssão da assistência judiciária gratuita (id. 13514309), a parte 

Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação (id. 

13579969), dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido 

citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas remanescentes ficarão ao 

encargo da parte REQUERENTE, nos termos do art. 90 do CPC/15. Sem 

honorários advocatícios por não ter ocorrido angularização processual. 

Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, 

inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010505-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DA SILVA MATIAS (AUTOR)

LIDIO MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEITE DE CARVALHO (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006617-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERPLAN IMPERMEABILIZACAO E ENGENHARIA 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 30/07/2018 às 

10:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006130-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOS LUIZ FERREIRA ORTOLAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA CPA 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 30/07/2018 às 

10:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017817-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO GENEVE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017817-27.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO GENEVE EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA 

PEREIRA DOS SANTOS V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e 

da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000767-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000767-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HELIO 

CARLOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: PAULO HUMBERTO BUDOIA W 

Vistos. Nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil, CITE-SE a 

parte requerida para prestar as contas solicitadas ou contestar a ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Prestadas as contas ou contestada a ação, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar, também em 15 (quinze) dias 

(art. 550, § 2º e art. 350, ambos do CPC). Não prestadas as contas, nem 

apresentada peça defensiva, remetam os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011272-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO AUGUSTO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS CANTIZANI MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011272-38.2018.8.11.0041 AUTOR: EVANILDO 

AUGUSTO NUNES RÉU: CARLOS VINICIUS CANTIZANI MIRANDA W 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente pretende a 

citação por hora certa do requerido, sob a alegação que estaria se 

ocultando. Contudo, não se verifica no teor da certidão do oficial de justiça 

(Id. nº 13651857) que tenha ficado demonstrado estar o requerido se 

ocultando intencionalmente, mas apenas que o mesmo estaria em viagem. 

Assim sendo, DEFIRO parcialmente o pedido da parte requente constante 

no Id nº 13682763, pelo que determino a expedição de novo mandando de 

citação, a ser cumprido no mesmo endereço informado anteriormente. 

Anote-se no mandado, porém, que, nos termos do art. 252 do Código de 

Processo Civil, a citação por hora certa deve ocorrer apenas em caso da 

existência de suspeita de ocultação, cabendo ao Oficial de Justiça 

verificar, no momento do cumprimento do ato, se existe ou não tal suspeita 

e, sendo o caso, proceder com a citação por hora certa. Em caso de 

efetivação da citação por hora certa, o Gestor Judicial deverá atentar-se 

ao disposto no art. 254 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Junho 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026753-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUIRINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026753-75.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO QUIRINO 

DOS SANTOS RÉU: EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES 

LTDA K. Vistos. Promovam-se as alterações necessárias a fim de incluir 

como procuradora da parte requerida, a advogada indicada no 

substabelecimento do Id. nº 9648411 – pg. 89/90, Drª Mariana M. Monteiro 

da Silva. Exclua-se do cadastro o advogado RODOLFO SORIANO WOLFF. 

Proceda-se de igual maneira nos autos em apenso nº 

1026755-45.2017.8.11.0041. Com a alteração, intime-se a procuradora do 

requerido acerca do despacho constante no Id. nº 11788093. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017249-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA SANTOS DE PROENCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)
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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 L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000801-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAICAR DIEGO ARRUDA FLORENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032337-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEOCADIO COUTINHO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033545-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026549-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETE GONCALINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034659-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE TENORIO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032275-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ANDERSON RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 
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de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035276-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILSON VIANA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024535-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALBERTO ANTONIO HENRIQUES FILHO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026979-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031836-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PORT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038473-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032938-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES CESARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031004-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE ARRUDA (AUTOR)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036453-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036847-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILDON MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036713-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA QUESIA MENDES 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036060-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS GUILHERME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027977-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURY KLEVERSON TAKAGI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013076-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. T. F. D. S. (REQUERENTE)

T. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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 16/07/18 às 13:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005516-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 03.07.2018, às 

08:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005572-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 03.07.2018, às 

09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005716-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 03.07.2018, às 

09:30 horas , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005721-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 03.07.2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030681-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 03.07.2018, às 

12:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1017902-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENINE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017902-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LENINE DE 

MATOS REQUERIDO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO 

LTDA W Vistos. Trata-se de Habilitação de Crédito requerida por Lenine de 

Matos em desfavor de Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo competente, a ser distribuído por 

dependência aos autos nº 1003689-02.2018.8.11.0041, a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à Vara Especializada 

de Falência e Recuperação Judicial desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033227-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUIZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033227-62.2017.8.11.0041 AUTOR: SONIA LUIZA DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. 

Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da audiência 

de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de Conciliação, não 

ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos tomaram ciência 

do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos 

do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031644-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031644-42.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLOS 

ROBERTO PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034806-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CRISTINA TENORIO 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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034806-45.2017.8.11.0041 AUTOR: TATIANA 

CRISTINA TENORIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1028210-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

ANA PAULA PASTRELLO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028210-45.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: VLR 

SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, ANA PAULA PASTRELLO DE 

SOUZA EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. Trata-se de Embargos a Execução ajuizada por 

VLR Mineração e Construção Eireli EPP, e Ana Paula Pastrello de Souza, 

em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. As 

autoras pedem o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo (Id. 9806546). No despacho de Id nº 11842590, este 

Juízo, visando aferir se as autoras fazem jus ao benefício da justiça 

gratuita, determinou que as requerentes fossem intimadas para trazer aos 

autos as demonstrações contábeis e seu Imposto de Renda do último 

exercício, além de outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada 

incapacidade econômica. Todavia, consoante certificado no Id nº 

13169454, as autoras deixaram de atender a determinação judicial, tendo 

quedado-se inerte. É a síntese. DECIDO. Assim sendo, INDEFIRO o pedido 

de gratuidade de justiça formulado pelas autoras, nos termos do art. 99, § 

2º do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as autoras para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de 

Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779775 Nr: 33261-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO LOPES DA CONCEIÇÃO, EDSON PEREIRA DE 

AVILA, GLEICE MAGDA MASSAD DE BARROS, FELISBERTO DA SILVA, 

HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA, IRACY BALBINO DE MORAES, 

JOAQUIM PIRES DE ALMEIDA, IRIS BETTANIN ROTONDO, JUREMA 

TOSETTO MONTAGNA, IVO RAMBO, JADIVANIA DA SILVA MOREIRA, 

JAIR MARQUES FERREIRA, JEANNIE YONEHARA LOPES GONÇALVES, 

JOSE MORAES DE AQUINO, RUBENS ROTONDO, IRIS BETTANIN 

ROTONDO, ESPÓLIO DE JUVENAL DE CARVALHO FILHO, MARCELO 

BUOZI, MARIA NEUTA DE FREITAS MOREIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...)HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 966/978 e, 

consequentemente, torno líquida a obrigação correspondente à 

indenização em R$ 127.715,64 (cento e vinte e sete mil, setecentos e 

quinze reais e sessenta e quatro centavos), valor este com atualização 

até 02.07.2014. Do valor correspondente ao total da obrigação acima 

indicado, a quantia de R$ 99.378,80 (noventa e nove mil, trezentos e 

setenta e oito reais e oitenta centavos) está disponível na conta única 

desde 02.07.2014 (fls. 428) e, portanto, será transferida aos exequentes 

com as devidas correções.Abatido o valor do depósito, o débito 

remanescente ainda devido perfaz a quantia de R$ 36.759,71 (trinta e seis 

mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), com 

atualização até 13.05.2016.Por oportuno, registro que a partir da 

apresentação dos cálculos [13.05.2016], o valor do débito remanescente 

deverá ser corrigido monetariamente, incidindo-se juros de mora a partir 

da intimação para o cumprimento voluntário [26.05.2016 - data da 

circulação do DJE que intimou as partes].INTIME-SE o exequente para a 

devida atualização.Feito isto, nos termos do art. 523 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte devedora para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.Fica o devedor advertido que, 

não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 

Segue anexo à presente decisão, cópia do acórdão que julgou o agravo 

de instrumento interposto às fls. 980/1000, a qual ainda não havia sido 

juntada aos autos. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101663 Nr: 11192-62.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERVAN GONÇALVES DE SOUZA - ME

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

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, JOÃO FLAVIO BIANCHINI BERTIN - 

OAB:21359

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760861 Nr: 13251-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, MARIA 
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MADALENA HRUSCHKA

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

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9.819-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ANDRÉ DA MATA 

- OAB:10.521/MT, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, RUDINEI 

ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 Vistos.1.RENAJUD: DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. 

Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos 

localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, 

em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição veicular, como 

termo de constrição, independentemente de outra formalidade.Neste caso, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da restrição lançada via sistema RENAJUD, 

esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do bem - 

devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim como 

indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de Processo 

Civil.Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, assim 

como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, requeira a 

substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do 

citado Diploma Processual.Havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 

(cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas via sistemas judiciais disponíveis, 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736627 Nr: 33066-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA - 

ME, CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. Restando frutífera 

a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos localizados através 

do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, em conjunto com o 

comprovante de inclusão de restrição veicular, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade.Neste caso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da 

restrição lançada via sistema RENAJUD, esclarecendo, inclusive, se 

deseja a apreensão e remoção do bem - devendo, nesse caso, informar a 

sua exata localização -, assim como indicando o depositário, nos termos 

do art. 840 do Código de Processo Civil.Sem prejuízo do disposto supra, 

na forma do art. 841 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, assim como para que, querendo e no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira a substituição do bem 

penhorado.2.INFOJUD:Em caso de resultado negativo também na busca de 

veículos, DEFIRO consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração 

de imposto de renda do último ano da parte executada.Nessa última 

hipótese, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre as informações encaminhadas pela Receita Federal do 

Brasil, sob pena de suspensão da execução.3Em caso de, mesmo 

realizadas todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 77969 Nr: 5868-24.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Catrilho Queiroz Bragança

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organtec Ltda, Rosimeire Ferreira Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO 

DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT, CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939

 Vistos.

 INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

número do cadastro de pessoas físicas do cônjuge da executada, senhor 

Ernesto kihoshi Nakano, a fim de que seja realizada buscas de endereço, 

junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 344017 Nr: 14045-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:OAB/MT 

21.310, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 143, pelo que determino sejam feitas as alterações 

necessárias junto ao Sistema Apolo.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl. 82, 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).
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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, 21 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 240644 Nr: 9360-43.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOROTY LALLO DE SOUZA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALUSTRA GRAÇAS PADILHA 

DE CARVALHO HAUBERT - OAB:12.059/MT, VALTENCIR REIS PEREIRA 

- OAB:9.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, observo que o exequente foi intimado para 

atualizar o débito, todavia se manteve inerte (fls.180).

 Destarte, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão 

sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Quanto ao pedido de compensação formulado às fls.178, verifico que o 

mesmo já restou apreciado e indeferido às fls.174.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 7104 Nr: 6612-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOROTY LALLO DE SOUZA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PADILHA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - 

OAB:3.826/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE CARVALHO 

HAUBERT - OAB:12.059/MT

 Vistos.

Considerando o noticiado às fls.535/536, em atenção ao disposto nos art. 

9º e 10º do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à alegada extinção.

 Transcorrido o prazo, retorne-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 273436 Nr: 3875-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO CASA DA INDÚSTRIA NO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA DE CATALOGOS ATLANTA LTDA, 

TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT, LARISSA 

REGINA GOMES - OAB:10614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436/RJ, 

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DAGMAR 

JULIANA BERNARDI JACOB - OAB:4684-B/MT, DANIELA SAMPAIO 

STEINLE - OAB:12266-B/MT, DENISE GOMES SANTANA - OAB:86313 

OAB/RJ, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, Eládio Miranda 

Lima - OAB:86.235/RJ, ERIKA BUTARELLO GENTILLE DE CAMARGO - 

OAB:6550-B, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561/MT, FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - OAB:9.602/MT, 

GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, LAELÇO 

CAVALCANTI JUNIOR - OAB:11014 - E MT, LASTHENIA DE FREITAS 

VARÃO - OAB:4.695/MT, LAURA CATARINA MOURA MORAES - 

OAB:10433/MT, LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.579/MT, LINCOLN CÉSAR MARTINS - OAB:7.087, MARCIA 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB:11911/MT, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

MAURO HAYASHI - OAB:235.701/SP, PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA - OAB:10251, RAFAEL DE CAMPOS NOGUEIRA - 

OAB:120656/RJ, ROBERTA ZARDO - OAB:123825/RJ, THAIS FÁTIMA 

DOS SANTOS - OAB:7.424-B, THAISA AZEVEDO - OAB:8747-MT, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença, sendo que uma 

das partes executadas é a OI S/A.

Ocorre que, como é fato público e notório, noticiado em todos os jornais, o 

Plano de Recuperação Judicial da referida empresa executada foi 

aprovado, na 7º Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

E, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 , com a 

aprovação do referido plano, surge novo título judicial, motivo pelo qual os 

créditos devem ser satisfeitos de acordo com as condições estipuladas 

no plano, não havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em 

suspensão das execuções individuais.

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

acerca da extinção do processo quanto à executada OI S/A [Brasil 

Telecom S/A], pela perda superveniente de condição para o 

prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).

Atendida a determinação judicial pelas partes ou decorrido o prazo para 

tanto, remetam os autos conclusos.

Sem prejuízo do disposto, ante a ausência de pagamento do saldo 

remanescente, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, na ocasião, apresentar 

planilha de débito atualizada.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 753281 Nr: 5168-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADALBERTO SILVA DALTRO, ANICETO MARTINS DE 

OLIVEIRA, DOMINGOS ALVES LEITE, CARMEM CECILIA DOMINGUES DE 

OLIVEIRA, EMIVAL RODRIGUES MATOS, EPITACIO FIGUEIRA GERVAZIO, 

JOANA BATISTA MORAES DE LIMA, MARIA ESTHER RAMIREZ 

SAKAMOTO, HELZIA VEXEL, IRINEU VASUM, ITAMAR DA SILVA DALTRO, 

ELAINE SAMITI BASTOS, EDITH CAROLINO RODRIGUES, NOELIA MAURA 

MARTINS DOURADO, RUBENS ROTONDO, RICARDO DA COSTA 

MARQUES, ODAIR JOSÉ RODRIGUES, SEBASTIÃO DA SILVA LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

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

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

 (...)Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos 

temas relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, dou prosseguimento ao 

feito.Quanto à manifestação do requerido de fls. 915/953, deixo de 

conhecer da arguição de ilegitimidade ativa, pois trata-se de matéria 

preclusa, não suscitada ao tempo da impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 430/438), a qual restou analisada pela decisão de fls. 

845/847. (...).Em síntese, a manifestação suprareferida é manifestamente 

intempestiva.A retomada da marcha processual se dá a partir da decisão 

de fls. 882 que homologou o cálculo. Consoante se extrai dos andamentos 

do sistema Apolo, referida decisão foi publicada no DJE dia 16.02.2016, 

sendo o requerido intimado para depositar o valor apurado, sob pena de 

incidência da multa de 10%, conforme previa o art. 475-J, do 

CPC/73.Assim, além do oferecimento da apólice de seguro como garantia 

do Juízo ter se dado a destempo, também não foi aceita pela parte 

exequente, razão pela qual deve incidir a multa.Com efeito, nos termos do 

art. 475-J do CPC/1973 (atualmente com correspondência no art. 523, § 

1º, do CPC/2015), APLICO a multa de 10% sobre o valor executado, 

devendo o débito, ainda, ser majorado no mesmo percentual em razão dos 

honorários advocatícios.Além da multa acima estipulada, a partir da 

apresentação dos cálculos [24.08.2015], os valores deverão ser 

corrigidos monetariamente, incidindo-se juros de mora a partir da intimação 

para o cumprimento voluntário [16.02.2016, data da circulação do DJE que 

intimou as partes da decisão de fls. 882].Intime-se o exequente para a 

devida atualização.Feito isto, INTIME-SE a parte devedora para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver.Decorrido o 

prazo para pagamento, conclusos para penhora.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895075 Nr: 26556-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON ARAUJO DE SOUSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 951592 Nr: 730-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA GOMES DO AMARAL

 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:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1013657 Nr: 29145-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES HENRIQUE ALMEIDA CASTRO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

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

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 451228 Nr: 23594-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA., DEJALMO 
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FEDRIZZI

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

TELEPAR

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

OAB:7397/MT, Jones Souza Velho - OAB:10.715-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:13241-A/MT, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, GIORDANO BRUNO PAURO 

FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença cuja parte 

executada é a OI S/A.

Ocorre que, como é fato público e notório, noticiado em todos os jornais, o 

Plano de Recuperação Judicial da referida empresa executada foi 

aprovado, na 7º Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

E, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 , com a 

aprovação do referido plano, surge novo título judicial, motivo pelo qual os 

créditos devem ser satisfeitos de acordo com as condições estipuladas 

no plano, não havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em 

suspensão das execuções individuais.

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

acerca da extinção do processo pela perda superveniente de condição 

para o prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).

Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou decorrido o 

prazo para tanto, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 857391 Nr: 59629-42.2013.811.0041

 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: WILSON PEREIRA DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a 

conta bancaria para transferência do valor depositado e, após, 

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para transferência do valor

Na hipótese de informada a conta do procurador, proceda-se a 

transferência dos valores depositados para a conta da procuradora da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 22 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158762 Nr: 35428-78.2016.811.0041

 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: MISAEL ALECIO CONTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado do decisum de fls. 75/76.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 923688 Nr: 45647-24.2014.811.0041

 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: ELBSON JEFFERSON ARRUDA DE PINHO

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a 

conta bancaria para transferência do valor depositado e, após, 

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para transferência do valor.

Na hipótese de informada a conta do procurador, proceda-se a 

transferência dos valores depositados para a conta da procuradora da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 30 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076741 Nr: 58433-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SAMUDIO FONTES

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

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171818 Nr: 40919-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR NUNES PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a 

conta bancaria para transferência do valor depositado e, após, 

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para transferência do valor.

Na hipótese de informada a conta do procurador, proceda-se a 

transferência dos valores depositados para a conta da procuradora da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 30 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 221007 Nr: 29219-79.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

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

TELEPAR, GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, MONICA CRISTINA FELIZARDO 

VASCONCELLOS - OAB:13.237-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, CASSIARA FINGER - OAB:35141, CLARISSA 

BOTTEGA - OAB:6650/MT, DANIELY HELOISE TOLEDO FRAGA - 

OAB:6.723-B/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, ÉRIKA 

BUTARELLO GENTILE DE CAMARGO - OAB:6.550-B/MT, LASTHENIA 

DE FREITAS VARAO - OAB:1493-E/MT, LILIAN ALVES MARTINI - 

OAB:13692/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, RAFAEL 

MACEDO MARTINS - OAB:9.157/MT, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3.882, THAIS FÁTIMA DOS SANTOS - OAB:7.424-B, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, em razão de divergência das partes 

quanto ao valor devido, o feito foi remetido à Contadoria e, após a 

realização de novo cálculo, constatou-se que, abatido o valor depositado 

pela executada (fl. 291), há um débito remanescente em favor da 

exequente no valor de R$ 201,57 (duzentos e um reais e cinquenta e sete 

centavos).

Intimada as partes acerca dos cálculos, apenas a exequente manifestou 

nos autos (fl. 317), tendo a executada permanecido inerte (fl. 319).

Assim sendo, HOMOLOGO os cálculos apresentados à fl. 315 e, 

consequentemente, torno líquida a obrigação correspondente ao saldo 

remanescente de R$ 322,65 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e 

cinco centavos), com atualização até 25.08.2016.

Não obstante, considerando o elevado transcurso de tempo desde os 

referidos cálculos, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar a devida atualização do saldo remanescente.

Feito isto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte devedora, Global Village Telecom - GVT para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo a intimação observar a regra do § 2º 

do art. 513 do CPC.

Fica o devedor advertido que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo assinalado acima, o débito remanescente será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 702687 Nr: 37309-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE MORAES ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:9441, ANDRÉ COSTA FERRAZ - OAB:SP-271.481-A, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Em relação à parte ilíquida, intime-se o exequente para desencadear a 

fase de liquidação, no prazo de 90 dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1138164 Nr: 26629-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado do decisum de fls. 91/92.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047346 Nr: 45065-87.2015.811.0041

 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: WEMERSON SOUZA AMORIM

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745398 Nr: 42531-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA

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

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI DA COSTA MARQUES - 

OAB:8671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença cuja parte 

executada é a OI S/A.

Ocorre que, como é fato público e notório, noticiado em todos os jornais, o 

Plano de Recuperação Judicial da referida empresa executada foi 

aprovado, na 7º Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

E, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 , com a 

aprovação do referido plano, surge novo título judicial, motivo pelo qual os 

créditos devem ser satisfeitos de acordo com as condições estipuladas 

no plano, não havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em 

suspensão das execuções individuais.

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

acerca da extinção do processo pela perda superveniente de condição 

para o prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).

Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou decorrido o 

prazo para tanto, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 26906 Nr: 1451-13.2007.811.0041

 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: DIEGO FELIPE FERREIRA DE SOUZA - REPRESENT. P/ 

SUA MÂE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - OAB:2657, ROSANE 

COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, BENEDITO IVO CASSIMIRO - OAB:755 OAB/AP, NIVIA 

MELHORANÇA BICALHO - OAB:179267/SP, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6.760/MT

 Certifico que, nesta data, expedi nova intimação da decisão de fls. 1006 

visto que na publicação anterior não constou o nome da nova advogada 

do autor Drª Rosane Costa Itacaramby. Despacho: "Assim sendo, 

INTIME-SE os antigos advogados e a nova advogada da parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem interesse no 

prosseguimento do feito na forma conjunta, com a concordância do 

pagamento dos honorários de sucumbência aos primeiros. Em caso de 

discordância, deverá a parte exequente, no mesmo prazo supra, 

apresentar nova planilha de cálculo, sem a inclusão do valor devido à título 

de honorários de sucumbência.

No mais, CERTIFIQUE-SE quanto à devolução do mandado de fl. 993. Por 

fim, anoto que o pedido de fl. 998 será apreciado após o atendimento das 

determinações acima. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946610 Nr: 58391-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE MATHEUS DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 
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15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado do decisum de fls. 58/59.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133812 Nr: 24723-21.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS LUCAS DE CAMPOS

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

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

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888014 Nr: 21908-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE DA SILVA

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 127).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116272 Nr: 17130-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENIL NUNES DE PINHO

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

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

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 121/122).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944930 Nr: 57396-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVETE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 84/85).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120979 Nr: 19225-41.2016.811.0041

 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: JULIANO DE FRANÇA 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 
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além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado do decisum de fls. 113/114.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1094166 Nr: 8016-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON JOSE DE OLIVEIRA E 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:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 923645 Nr: 45617-86.2014.811.0041

 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: RAFN, GENDS, SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES, 

JMNDO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820316 Nr: 26557-64.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDO ALVES

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a 

conta bancaria para transferência do valor depositado e, após, 

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para transferência do valor.

Na hipótese de informada a conta do procurador, proceda-se a 

transferência dos valores depositados para a conta da procuradora da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 30 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929293 Nr: 48888-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELTON PEREIRA DA SILVA, ANDRÉ 

HOMERO ISERNHAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12159 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT, MÔNICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12159 

MT, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT

 DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. Restando frutífera 

a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos localizados através 

do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, em conjunto com o 

comprovante de inclusão de restrição veicular, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade.Neste caso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da 

restrição lançada via sistema RENAJUD, esclarecendo, inclusive, se 

deseja a apreensão e remoção do bem INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora, assim como para que, querendo e no prazo de 10 

(dez) dias, requeira a substituição do bem penhorado.Havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 
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exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, INFOJUD sobre a 

declaração de imposto de renda do último ano da parte executada, sendo 

certo que os documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema 

INFOJUD, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre as informações encaminhadas pela Receita Federal do 

Brasil, sob pena de suspensão da execução.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em 

caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais 

disponíveis, 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 746715 Nr: 43937-71.2011.811.0041

 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: SEBASTIÃO FERREIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA IOLANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudelina Ferreira Torres - 

OAB:13361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos,

ACOLHO os embargos de declaração de fls. 80/82, o que faço para 

integrar a sentença proferida nos autos, determinando a transferência dos 

valores bloqueados na conta indicada às fls. 20/21 para o requerente 

Sebastião Ferreira Torres, na conta por este indicada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 97913 Nr: 13141-15.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA NASCIMENTO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MARANHÃO DETOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, Alfredo Ferreira da Silva - OAB:5271/MT, 

ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064, MARAIZA 

DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 (..) DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas via sistemas judiciais disponíveis, 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, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem 

que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do 

executado .Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 737718 Nr: 34235-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA, 

MARCONI SÁVIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos... em que o executado, não localizado, foi citado por edital (fl. 

75/76), CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar o decisum de fl. 89 dos 

autos.Outrossim, considerando que, na vigência do Código de Processo 

Civil anterior, o meio de oposição à execução eram os embargos, os quais 

deveriam ser opostos em autos apartados, independente de penhora ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 736, §1º e art. 738, CPC/73), a 

contestação apresentada às fls. 82/84 não comporta, em seu mérito, 

conhecimento.Não obstante, no que se refere às preliminares, 

consistentes nas alegações de ilegitimidade ativa e de falta de interesse 

de agir, passo à apreciá-las, por se tratarem de matérias passíveis de 

arguição mediante simples petição nos autos...Assim sendo, DEIXO de 

conhecer, no mérito, da contestação apresentada pelo curador às fls. 

82/84, assim como REJEITO as preliminares nela contida.No mais, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo, em igual prazo, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução.Saliento que, 

caso já tenham sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado. (AgInt no REsp 

1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 29/02/12).Uma 

vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, determino, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 14 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071715 Nr: 56175-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO VASCONCELOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

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

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por José 

Roberto Vasconcelos em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguro 

Gerais, todos qualificados nos autos.

 Após a prolação da sentença, a parte ré às fls.107/109, comunicou o 

pagamento da condenação, com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores.

 Pois bem. Compulsando os autos, verifico o pagamento integral do valor 

da condenação antes de deflagrada a fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 14 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092792 Nr: 7404-40.2016.811.0041

 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: ALAN RICARDO ALVES

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado do decisum de fls. 88/89.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785210 Nr: 39055-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO SANTANA DE ALMEIDA, ANTONIO CARLOS 

DE MELO VICTORIO, ANA SILVERIA CIRINO, ARON JERDLICKA, BENEDITO 

BRAZ DE ALMEIDA LEITE, DILZA GONÇALVES PEIXOTO, JOSÉ NATALINO 

DE OLIVEIRA GIUSTI, JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, JOSE GERALDO DA 

SILVA FILHO, EUNICE DA SILVA LARA, IRACEMA ANTUNES FERNANDES, 

JOSE GARBIM NETO, LAIDE SANCOVICHE REDEZ, MARIA ANATALIA DE 

ARRUDA MORAES, RODOLFO BEZERRA BENEVIDES, RUP PIRES DE 

MORAES

 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: PAULO MAURO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 (...) Por outro lado, assiste razão ao requerido no que diz respeito à 

anotação existente no cálculo (fl. 649) que consigna não existirem nos 

autos dados bancários da parte autora Iracema Antunes Fernandes, 

motivo pelo qual apenas as informações por ela fornecidas na inicial foram 

consideradas.Compulsando os autos, nota-se que as informações 

apresentadas pelo requerido acerca dos extratos da parte autora Iracema 

Antunes constam às fls. 432/447, documentos estes que instruíram a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 307/321. Assim, 

REMETAM-SE os autos ao Contador do Juízo para se manifestar sobre o 

tópico 1 da nota explicativa que acompanha os cálculos, no ponto em que 

menciona a parte autora Iracema Antunes Fernandes.Caso as 

informações do requerido juntadas às fls. 432/447 sejam aptas a alterar 

os valores, proceda-se a retificação do cálculo no ponto que for 

necessário.Em seguida, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 dias.Segue anexa a presente decisão, cópia do acórdão que 

reconsiderou a decisão exarada no acórdão juntado às 684/687 – 

modificando a manutenção da suspensão do feito e determinando seu 

prosseguimento. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 832768 Nr: 38334-46.2013.811.0041

 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: JOSE DILTON DE SOUZA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, MB 

ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Vistos,

Aguarde-se o desl inde da ação indenizatór ia apensa 

(2602-33.2015.811.0041 – Código: 954979), para julgamento conjunto.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 836009 Nr: 41069-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS

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

LTDA., BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PAES - OAB:MT/ 

16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:120.394/SP

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827272 Nr: 33155-34.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PIACENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT

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

- OAB:6.735/MT, THIAGO RIBEIRO DE FIGUEIREDO MEIRA - 

OAB:17041/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. RAFAEL GOMES DE CAMPOS, OAB/MT nº 22088/O, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 419214 Nr: 5663-72.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. I. B. S., LUCIENE BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE 

TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE M. VIEIRA - OAB:, 

CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - OAB:11.356/MT, WALDEVINO 

FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3.150-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 1163853 Nr: 37468-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO SOUSA DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 916841 Nr: 41364-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MACIEL BARROS, DARIO BARBOZA 

CERQUEIRA, NAIR ONISHI, NOBORU ONISHI, JOAO ZEFERINO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 924993 Nr: 46475-20.2014.811.0041

 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: LUZIA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL – CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados, o que faço 

para:a)CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e 

duzentos reais) a requerente, a título de danos materiais [danos 

emergentes], acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir de cada 

desembolso, bem como incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação (arts. 405 e 406, CC);b)CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da 

decisão de juros de 1% (um por cento) ao mês, ao contar da 

citação.c)CONFIRMAR a tutela antecipada concedida às fls. 52/53, a qual 

determinou que a requerida custeasse todo o tratamento indicado a 

autora, bem como os demais procedimentos que se fizerem necessários 

para o seu tratamento contra o Câncer de Mama – CID C50.9;CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se 

e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 11 de Junho 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 351952 Nr: 22321-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO, FATIMA DOS 

SANTOS MARQUES, ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO, MÔNICA 

SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO OSVALDO VILANOVA 

- OAB:4299/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:30.752/PR, PAULO 

SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA 

- OAB:4914, DYNAIR ALVES DE SOUZA DALDEGAN - OAB:4902, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 Defiro o pedido de fls. 1041.

Remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização do débito 

exequendo, até 19.11.2013.

Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 739857 Nr: 36542-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

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

OAB:OAB/MT 14.09

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Jânio Viegas de Pinho em 

desfavor de Prado Engenharia.

 Com efeito, extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo (fls. 

70/72), por meio do qual transacionou o pagamento parcelado do débito, 

com última prestação a vencer em 20 de dezembro de 2018.

Assim sendo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito ate o dia 20 de dezembro de 2018, prazo 

suficiente para pagamento integral do acordo.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 81634 Nr: 6210-69.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON LUNA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, JOÃO DE CAMPOS CORRÊA - OAB:3688-A, MAIARA 

FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl. 153, 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 para 

apreciação do pedido de fls.150.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 360143 Nr: 30111-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAUCHUTADORA DE PNEUS SÃO PAULO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO MORETTI JUNIOR

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

OAB:4.384, JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - OAB:14532/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:12239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão 

sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765096 Nr: 17782-94.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRADO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

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

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - 

OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação em Cumprimento de Sentença, pelo 

que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1095494 Nr: 8613-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO BATISTA FONSECA DE MORAES, 

DANIELE FONSECA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MG79.757, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA com resolução do mérito a presente 

execução, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso II, c/c os artigos 

924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários de 

sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Todavia, fica a condenação suspensa em razão do 

defrimento da gratuidade de justiça. Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1278492 Nr: 1404-53.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA QUATRO PATAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1108467 Nr: 14082-71.2016.811.0041

 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: CREUZA MORAIS DE CAMPOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 926215 Nr: 47234-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENINE VIEIRA DE ALMEIDA, BRUNO CAMPOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS - SUCURSAL CUIABA II, 

DOMINGOS E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1137155 Nr: 26151-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEBALDO BARBOSA DA SILVA
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 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

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração nas fls. 121/125, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082898 Nr: 2872-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETE CRISTINA EBE DO NASCIMENTO SANTANA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085300 Nr: 3943-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA PINHEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fls. 112/113).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 26 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034594 Nr: 38944-43.2015.811.0041

 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: EDSON ARANTES IMOBILIÁRIA LTDA, EDSON 

ARANTES DA SILVA, EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547

 Certifico e dou fé, que, conforme o termo de sessão e conciliação 

conforme fls. 538/541, a parte requerida sai devidamente certificado do 

prazo para contestação, diante disso, cientifico o requerido acerca do 

prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945165 Nr: 57466-55.2014.811.0041

 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: OCIMAR PEDRO DE MORAIS

 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:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034594 Nr: 38944-43.2015.811.0041

 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: EDSON ARANTES IMOBILIÁRIA LTDA, EDSON 

ARANTES DA SILVA, EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547

 Vistos em Correição.Ab initio, PROCEDA-SE com o desentranhamento da 

petição de fls. 478/482 dos autos, por se tratar de contrafé. Outrossim, 

anoto que o benefício da Justiça Gratuita restou deferido à parte Edson 

Arantes Silva por ocasião da decisão proferida no Agravo de Instrumento 

nº 154417/2015 (fls. 508/511).Determinada a sua intimação para 

comprovar hipossuficiência (fl. 519), a parte Edson Arantes Imobiliária 

Ltda se manifestou às fls. 520/521, pugnando pelo deferimento do pedido 

de recolhimento das custas ao final do processo ou pela exclusão da 

empresa do polo ativo da demanda.Pois bem. Considerando os 

documentos apresentados às fls. 522/526, mormente o de fl. 524-v, 

DEFIRO o pedido de fls. 520/521, concedendo à requerente pessoa 

jurídica, Edson Arantes Imobiliária Ltda, o direito de efetuar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária ao final do processo.No mais, ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 26 de junho de 2018, ao 11h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 05.Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil.INTIMEM-SE as partes da data designada para

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 879902 Nr: 16700-57.2014.811.0041

 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: JOÃO PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT
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 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca da 

desistência da ação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1026328 Nr: 34942-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar acerca 

do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 828980 Nr: 34819-03.2013.811.0041

 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: JAIME NUNES FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19164/O, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de retirada dos documentos originais contido na petição 

de fl. 128, mediante substituição por fotocópias e às expensas da parte 

interessada.

Cumpra-se integralmente o decisum de fl. 125 e, após, arquivem-se os 

autos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 778187 Nr: 31582-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AMANCIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, NELSON COUTINHO, MARCIO SERGIO 

DA SILVA, VANESSA C. TANAKA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Por meio da petição de fls. 110/111, a parte exequente postula a penhora 

de crédito da parte executada junto ao Estado de Mato Grosso, 

especificamente na Secretaria de Administração.

Pois bem. Tenho que, nos termos do art. 835, inciso XIII, do Código de 

Processo Civil, o pedido comporta deferimento.

Assim sendo, DEFIRO a penhora dos direitos creditórios da parte 

executada perante a Secretaria de Administração do Estado de Mato 

Grosso, limitados ao valor de R$ 346.019,17 (trezentos e quarenta e seis 

mil e dezenove reais e dezessete centavos).

Nos termos do art. 855 do Código de Processo Civil, DETERMINO seja 

intimado, via mandado judicial, o Secretário de Estado de Administração de 

Mato Grosso para que, até o limite do crédito exequendo, não pague o 

crédito empenhado à parte executada.

Sem prejuízo do disposto supra, OFICIE-SE o Secretário de Estado de 

Administração de Mato Grosso, requisitando que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe a este Juízo se a parte executada ainda possui crédito 

empenhado junto à respectiva secretaria e, em caso positivo, qual o valor 

resta a ser liquidado.

Aportando nos autos resposta positiva, LAVRE-SE termo de penhora 

sobre os valores do crédito da parte executada, bem como EXPEÇA-SE 

novo mandado de intimação ao ente estatal devedor, para que, por 

ocasião da liquidação do empenho, deposite o crédito em conta vinculada 

a este Juízo, informando a situação nos autos.

Restando infrutífera a penhora, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 234987 Nr: 4110-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DUARTE VIEIRA - 

OAB:3014/RO, LUCIANA ROBERTA BRITO SILVA RAMOS - OAB:11.197, 

MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE acerca do trânsito em julgado da sentença de fls. 598/600, 

assim como quanto à regular intimação da parte executada para 

manifestar-se acerca dos cálculos apresentados à fl. 735.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 14134 Nr: 5742-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comati Comercial de alimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza e Muller Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 

OAB:1930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MULLER KUNTZ - 

OAB:4984

 Vistos.

Em atenção às petições de fls. 196/198, compulsando os autos, verifiquei 

que, além de ter havido concordância da parte exequente com o 

levantamento dos valores bloqueados às fls. 157/160, conforme petição 

de fl. 171, restou proferida decisão declarando a impenhorabilidade dos 

referidos valores (fl. 173), bem como foi determinado, por ocasião da 

sentença, o levantamento de eventual penhora existente nos autos (fls. 

189/190).

Assim sendo, PROCEDI nesta data, junto ao Sistema BACENJUD, com o 

desbloqueio dos valores de R$ 921,57 (novecentos e vinte e um reais e 

cinquenta e sete centavos) e de R$ 746,59 (setecentos e quarenta e seis 

reais e cinquenta e nove centavos), conforme extratos que seguem em 

anexo.

Intime-se.

Cumpridas as formalidades legais, retornem os autos para o arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1032375-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

ROBSON LUIZ DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI (PERITO / 

INTÉRPRETE)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032375-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DENAIR DE 

JESUS SOUZA, ROBSON LUIZ DORILEO REQUERIDO: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA K. Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar, 

sob pena de preclusão. INTIME-SE também a parte requerida para, no 

mesmo prazo aludido, se manifestar sobre o laudo pericial constante no Id. 

nº 12670903 (pg. 1/21). Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário e, após, venham os autos conclusos. Deixo, por ora, de 

analisar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora no Id. 

nº 13401545, por vislumbrar que este, na hipótese de acolhimento, 

importaria em antecipação do mérito. Porém, o feito ainda não comporta 

eventual julgamento antecipado, sob pena de caracterizar-se cerceamento 

de defesa. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011561-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011561-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JULIANO 

PEREIRA MATOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos pela requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da 

sentença que julgamento parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pelo embargado, condenando à embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 

a título de honorários advocatícios, anotando que o embargado decaiu de 

parte mínima do pedido. Sustenta a embargante que o embargado não 

decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há contradição na parte 

dispositiva da sentença, e sustenta também a sucumbência reciproca, 

considerando a procedência parcial da pretensão inicial. Pede o 

provimento do recurso, com a redução da verba honorária e a 

sucumbência reciproca. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, 

in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na 

sentença que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre 

que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte 

mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi 

inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência recíproca. 

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao 

largo da parcela acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 18 de Junho 

de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000368-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELINTO LEMES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONFIM DA SILVA (RÉU)

Fernanda Nogueira da Silva (RÉU)

Márcia Nogueira da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000368-56.2018.8.11.0041 AUTOR: FELINTO LEMES 

SIQUEIRA RÉU: JOSE BONFIM DA SILVA, MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA, 

FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA V Vistos. Trata-se de Ação Monitória 

ajuizada por Felinto Lemes Siqueira em face de José Bonfim da Silva, de 

Márcia Nogueira da Silva e de Fernanda Nogueira da Silva. No Id nº 

11975613, restou determinada a intimação da parte autora para emendar a 

petição inicial. Todavia, consoante certificado Id nº 13221205, a parte 

autora deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. 

É o breve relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que 

fora concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. 

Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o causídico da 

parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, 

parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma Processual. 

Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a presente 

sentença se funda no descumprimento do despacho que determinou a 

emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da 

mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos 

incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse contexto, já se 

manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA 

EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO 

CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO 

APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica (Id nº 11317011), DEFIRO 

a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da 

gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, 

nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários 

advocatícios, eis que a parte requerida sequer foi citada. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 20 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013051-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL FARRATH NETO (AUTOR)

MATILDE DOMANOSKI (AUTOR)

ANDRE LUIZ FARRATH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CARLOS BRITTO DOS SANTOS (RÉU)

KATIA VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013051-96.2016.8.11.0041 AUTOR: GENTIL 

FARRATH NETO, MATILDE DOMANOSKI, ANDRE LUIZ FARRATH RÉU: 

JORGE CARLOS BRITTO DOS SANTOS, KATIA VIEIRA DOS SANTOS V 

Vistos. Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por Gentil Farrath Neto, 

Aline Coelho Dutra Farrath, Matilde Domanoski Farrath, e André Luiz 

Farrath em desfavor de Jorge Carlos Britto dos Santos e Katia Vieira dos 

Santos. Compulsando os autos, verifica-se que os requerentes, por meio 

da petição acostada no Id. nº 13436099, apresentaram pedido de 

desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. O feito comporta 

imediato julgamento. Como é cediço, a desistência da ação não importa 

renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação, de modo 

que o acolhimento do pleito, até por se tratar de direito disponível, é medida 

que se impõe. Ademais, tendo em vista que a citação da parte requerida 

não restou concretizada, vez que não há nos autos a expedição de 

mandado de citação, cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte 

adversa, com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, 

inciso VIII e § 4º, CPC). Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no 

art. 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência exteriorizada pela parte requerente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. Com 

fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO os autores ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários 

advocatícios, porque a desistência ocorreu antes da citação da parte 

requerida nos autos. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 15 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005868-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005868-40.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: PERICLES 

DOS SANTOS BEZERRA SA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS W Vistos, Trata-se de Cumprimento de Sentença na 

qual a parte executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É 

o breve relatório. DECIDO. Vislumbra-se dos autos que o crédito 

executado foi satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Sem 

custas e honorários, ante o cumprimento voluntário da obrigação. 

PROCEDA-SE com a transferência do valor depositado para a conta do 

procurador da parte exequente (Id. nº 13553435), pois tem poderes 

especiais para tanto (Id. nº 4974466). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 26 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027727-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027727-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ANDERSON PEREIRA DINIZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por ANDERSON PEREIRA DINIZ, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 28.06.2017, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 10778627 - Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 12390066 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 12390066 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 12060141 - Pág. 1/23). Impugnação à contestação (id. 

13085602 - Pág. 1/17). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 9730661 

- Pág. 1/6). Afasto a preliminar de inépcia da inicial (fatos narrados não 

decorrem logicamente a conclusão dos fatos), uma vez que, com base 

nas informações trazidas nos autos, são suficientes para verificar a 

conclusão lógica do objeto pretendido. Além disso, a alegada ausência de 

comprovação da entrega de documentação na via administrativa deve ser 

rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da 

requerida nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

ombro esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 9730625 - Pág. 1), 

boletim de atendimento médico (id. 9730637 - Pág. 1/2), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 12390066 - Pág. 2/3), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial 

incompleta no membro (ombro esquerdo), de média repercussão, avaliada 

em 50% de 25% (id. 12390066 - Pág. 2/3), de modo que, nos termos da Lei 

nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO OMBRO ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus 

à quantia total de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 
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cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (28.06.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 14 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028861-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

APARECIDA MORAIS DA SILVA OAB - 011.791.111-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028861-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALLAN 

MORAIS MARTINS REPRESENTANTE: APARECIDA MORAIS DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por Allan Morais Martins representado por sua genitora Aparecida 

Morais da Silva, em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

13.07.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9988716 - 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 11123144 - Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 11123144 - 

Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11337188 - Pág. 

1/21). Impugnação à contestação (id. 12986139 - Pág. 1/17). É a síntese. 

2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 9903547 

- Pág. 1/6). Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega 

de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, 

segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

“estrutura crânio facial”. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 9903540 

- Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 9903544 - Pág. 1/4), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 11123144 - Pág. 3/4), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (id. 11123144 - Pág. 3/4) concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (estrutura 

crânio facial), de repercussão média, avaliada em 50% de 100%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 50% (C) = R$ 

6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). Portanto, o Requerente 

faz jus à quantia total de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta 

reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a 

correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 
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426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (13.07.2017), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 

15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 

14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000121-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO TEIXEIRA FILHO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000121-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GONCALO 

TEIXEIRA FILHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por GONÇALO TEIXEIRA FILHO, em desfavor de Porto 

Seguro COMPANHIA de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 04.10.2017, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 11363365 - Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 12390175 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 12390175 - Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 12140648 - Pág. 1/22). Impugnação à contestação (id. 

13085805 - Pág. 1/16). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 

11277582 - Pág. 1/6). Além disso, a alegada ausência de comprovação da 

entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, 

segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Por fim, não procede a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Cáceres/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente completa no membro segundo dedo da 

mão direita. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 11277580 - Pág. 1/2), 

boletim de atendimento médico (id. 11277581 - Pág. 1/19), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 12390175 - Pág. 2/3), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente invalidez permanente completa no 

membro (segundo dedo da mão direita), de média repercussão, avaliada 

em 100% de 10% (id. 12390175 - Pág. 2/3), de modo que, nos termos da 

Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIREITA 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 10%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 10% (B) x 100% (C) = R$ 1.350,00 (um 

mil, trezentos e cinquenta reais). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (04.10.2017), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 14 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017110-93.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017110-93.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

FRANCISCO SANTOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por JOSÉ FRANCISCO SANTOS LIMA, em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 09.04.2017, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 9128513 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 10083539 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 10083539 - Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10400169 - Pág. 1/24). Impugnação à contestação (id. 

10944043 - Pág. 1/8). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (fls. 

7968104 - Pág. 1/5). Afasto a preliminar de inépcia da inicial (fatos 

narrados não decorrem logicamente a conclusão dos fatos), uma vez que, 

com base nas informações trazidas nos autos, são suficientes para 

verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro ombro direito. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 7968125 - Pág. 1), boletim de atendimento médico (id. 7968114 - Pág. 

1/2), bem como pela pericia médica judicial (id. 10083539 - Pág. 3/4), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (ombro direito), de média 

repercussão, avaliada em 50% de 25% (id. 10083539 - Pág. 3/4), de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO OMBRO DIREITO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (09.04.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 14 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029533-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMERSON CANDIDO DORCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029533-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

DIEMERSON CANDIDO DORCELINO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Diemerson Candido 

Dorcelino, em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 09.07.2017, 
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foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 10234396 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 11172654 - Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 11172654 - Pág. 

2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11510898 - Pág. 1/23). 

Impugnação à contestação (id. 12965869 - Pág. 1/17) É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 

10004340 - Pág. 1/6). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi 

vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no 

membro inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 

10004329 - Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 10004332 - Pág. 

1/7), bem como pela pericia médica judicial (id. 11172654 - Pág. 2/3), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (id. 11172654 - Pág. 2/3) concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior 

direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (09.07.2017), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 14 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017617-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS FERREIRA BENITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017617-54.2017.8.11.0041 AUTOR: IVAN CARLOS 

FERREIRA BENITES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por IVAN CARLOS FERREIRA BENITES, em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 02.04.2017, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 8312383 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 10083436 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 10083436 - Pág. 4/5). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10383947 - Pág. 1/22). Impugnação à contestação (id. 

11113675 - Pág. 1/8). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 
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qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 8022949 

- Pág. 1/5). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

tornozelo esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 8022931 - Pág. 

1/2), boletim de atendimento médico (id. 8022940 - Pág. 1), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 10083436 - Pág. 4/5), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial 

incompleta no membro (tornozelo esquerdo), de média repercussão, 

avaliada em 50% de 25% (id. 10083436 - Pág. 4/5), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO TORNOZELO ESQUERDO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (02.04.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 14 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020970-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA INEZ MIRANDA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/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 1020970-05.2017.8.11.0041 AUTOR: SANDRA INEZ 

MIRANDA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

Dpvat, proposta por Sandra Inez Miranda de Campos, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme decisão no id. 

10896260 - Pág. 1/3, que julgou procedente a impugnação ao valor da 

causa, foi determinada a intimação da parte autora para o recolhimento da 

custas processuais complementares, sob pena de extinção dos autos. 

Certificado no id. 12241148 - Pág. 1 que, apesar de intimada, a parte 

autora não realizou o recolhimento. É o breve relato. DECIDO. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora não 

recolheu as custas complementares (id. 12241148 - Pág. 1). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o 

cancelamento da distribuição do presente feito. Em conseqüência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte exequente em custas, pois 

não houve o recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação 

em honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008971-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO BATISTA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008971-55.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

MAGNO BATISTA PINHEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por Antonio Magno Batista Pinheiro, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 12.01.2017, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5615577 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 11352003 - Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 11352003 - Pág. 

3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 8799269 - Pág. 1/21). 

Impugnação à contestação (id. 9986970 - Pág. 1/9) É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 
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seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro inferior direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 5608485 - Pág. 1/2) boletim de atendimento 

médico (id. 5608491 - Pág. 3), bem como pela pericia médica judicial (id. 

11352003 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (id. 11352003 - Pág. 3/4) concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (inferior direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, 

de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(12.01.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 20 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000593-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THELDO RODRIGUES RACHID (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000593-13.2017.8.11.0041 AUTOR: THELDO 

RODRIGUES RACHID RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte 

executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É o breve 

relatório. Decido. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi 

satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o exposto, julgo 

extinta a execução, com fulcro nos arts. 526, §3º c/c 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Proceda-se 

a transferência dos valores depositados para a conta do procurador da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto (id. 12815947 - 

Pág. 1). Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente 

à parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em 

seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo in albis, 

anote-se à margem da distribuição e proceda-se na forma disciplinada 

pela CNGC. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Cuiabá, 25 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003553-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO FERNANDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003553-05.2018.8.11.0041 AUTOR: JANIO 

FERNANDES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Dpvat 

proposta por Janio Fernandes de Souza, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, 

constou-se a ausência de prévio requerimento administrativo. É o breve 

relato. DECIDO. No julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada, sendo doravante imprescidiel à propositura de ações dessa 

natureza a comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além 

disso, a Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição 

às ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de 

então, não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com 

a suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do CPC. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Preclusa a 

via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da 

sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012334-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER HENRIQUE DE PAIVA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012334-50.2017.8.11.0041 AUTOR: KLEBER 

HENRIQUE DE PAIVA CAVALCANTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS L Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Kleber Henrique de Paiva 

Cavalcante, em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 08.11.2016, 

foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 6855275 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9581747 - Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 9581747 - Pág. 2/3). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 9364425 - Pág. 1/25). 

Impugnação à contestação (id. 9954667 - Pág. 1/16). As partes se 

manifestaram sobre o laudo pericial. É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 6185067 

- Pág. 1/4). Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega 

de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, 

segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Da mesma forma, a preliminar do principio da causalidade 

quanto à sucumbência, deve ser afastada haja vista que, não está a parte 

interessada obrigada a esgotar a esfera administrativa antes de buscar a 

prestação da tutela jurisdicional, o que lhe é, aliás, assegurado 

constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), não sendo cabível, pois, a 

reciprocidade dos ônus sucumbenciais, respondendo a requerida, por 

inteiro, por tais verbas. Por fim, não procede a alegação de que a juntada 

de “comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência 

de condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode 

ser comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição 

inicial, o autor declarou residir em Cuiabá/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro superior direito”. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 6185066 - Pág. 2/4), boletim de atendimento 

médico (id. 6185066 - Pág. 5/11), bem como pela pericia médica judicial (id. 

9581747 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro superior direito, 

avaliado em 50% de 70% (id. 9581747 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, a Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 
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acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (08.11.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 25 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033586-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIRGEM MENDONCA XIMENES 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033586-12.2017.8.11.0041 AUTOR: EDWIRGEM 

MENDONCA XIMENES ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença na 

qual a parte executada efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É 

o breve relatório. Decido. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado 

foi satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante o exposto, julgo 

extinta a execução, com fulcro nos arts. 526, §3º c/c 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Proceda-se 

a transferência dos valores depositados para a conta do procurador da 

parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto (id. 12987399 - 

Pág. 1/2). Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da 

presente à parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. 

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo in albis, 

anote-se à margem da distribuição e proceda-se na forma disciplinada 

pela CNGC. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Cuiabá, 25 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022961-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE JESUS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022961-50.2016.8.11.0041 AUTOR: MARCOS DE 

JESUS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

L Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação. É o breve relatório. 

Decido. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com 

o depósito pela parte executada. Ante o exposto, julgo extinta a execução, 

com fulcro nos arts. 526, §3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. Proceda-se a transferência dos 

valores depositados para a conta do procurador da parte exequente, pois 

tem poderes especiais para tanto (id. 13147338 - Pág. 1). Nos termos do 

art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte beneficiária do 

alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em seguida, proceda-se ao 

cálculo das custas, intimando-se o executado para recolhimento no prazo 

de 15 dias. Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da 

distribuição e proceda-se na forma disciplinada pela CNGC. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028804-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1028804-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que, após o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça, a parte autora comparece por meio do petitório de Id. 

10440205, requerendo o parcelamento das custas iniciais. Com base nos 

arts. 98,§ 6° do CPC e 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o pedido de 

parcelamento das custas e taxas processuais em seis prestações. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 

15 dias, recolher a primeira parcela das custas e taxas processuais, 

devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a 

quitação final da guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora 

ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará no indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 11h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026634-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTINO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FERREIRA CORREA 71973044900 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1026634-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE ALBERTINO DA SILVA FILHO RÉU: CLAIR FERREIRA 

CORREA 71973044900 Vistos etc. Inicialmente, insta consignar que foi 

indeferido os benefícios da assistência judiciaria gratuita, sendo 

determinado ao autor que recolhesse custas processuais iniciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, o que foi cumprido conforme petitório e 

comprovantes de recolhimento acostado no ID. 10148074 e 10148092. 

Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

03/09/2018 às 11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - SALA 04. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001039-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA MORAIS DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1001039-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

LEONILDA MORAIS DA LUZ EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Em seguida, considerando a concordância da parte credora 

com o valor depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008457-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E.M.P. CONSTRUTORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTEC CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008457-68.2018.8.11.0041. AUTOR: E.M.P. 

CONSTRUTORA LTDA RÉU: CONTEC CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos 

etc. UNIDAS ENGENHARIA LTDA – E. M. P. CONSTRUTORA LTDA interpôs 

embargos de declaração em face da decisão que indeferiu pedido liminar 

(Id. nº12515389). Assevera que o decisum atacado restou contraditório 

quanto às alegações iniciais e as provas que acompanham a exordial, ao 

argumento de os indícios demonstram que a Autora quitou suas dívidas 

junto à Ré, de forma que todos os protestos posteriores são indevidos e 

devem ser imediatamente cancelados. Aduz ainda, ter havido omissão na 

análise da documentação apresentada nos autos, bem como foi baseada 

em premissa fática equivocada. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, 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. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Consoante relatado, a 

decisão embargada indeferiu o pleito de antecipação de tutela, sob o 

fundamento de que é obrigação do devedor diligenciar a baixa do título 

perante o tabelionato, conforme entendimento manifestado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Contudo, em melhor análise dos autos, verifica-se, ao 

menos em um juízo de cognição sumária, que a pretensão deduzida na 

inicial se apresenta plausível, considerando a parte autora colacionou aos 

autos o acordo firmado entre as partes Id nº 12492594 e os comprovantes 

de pagamento do mesmo. Além disso, os protestos discutidos nestes 

autos foram realizados em 10/11/2017 e 06/02/2018, ou seja, 

aproximadamente 02 (dois) e 06 (seis) meses após a quitação do débito e 

expedição da carta de anuência. Conforme destacado na decisão 

recorrida, é possível a concessão de tutela de urgência se presentes os 

requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Demonstrado, portanto, o adimplemento, evidencia-se a 

probabilidade do direito alegado. De outra banda, há risco de prejuízo 

irreparável ou de difícil reparação à Embargante, tendo em vista que os 

protestos dos débitos a impedem de exercer livremente sua atividade 

econômica, uma vez que ficara impossibilitada de negociar com 

fornecedores, realizar empréstimos com instituições financeiras, etc. 

Ademais, vale dizer que não há perigo da irreversibilidade dos efeitos da 

concessão da medida antecipatória, já que o provimento tem cunho 

provisório e, em caso de eventual revogação, poderá ser cobrado os 

valores ora discutidos na presente demanda. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos embargos e os ACOLHO nos termos da fundamentação 

exarada, para, sanando as omissões/contradições apontadas, com 

amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFERIR o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela para determinar que sejam oficiados os 

Cartórios do 5º e 7º ofício de Fortaleza-CE para que SUSPENDAM os 

efeitos dos protestos relativos aos títulos nº 1959161 no valor de R$ 

393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais) e nº 1379173 no valor de 

R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), nos quais a parte autora consta 

como devedora, no prazo de 05 (cinco) dias. Considerando que a parte 

requerida não foi devidamente citada e a proximidade da audiência de 

conciliação anteriormente marcada (11.06.2018), REDESIGNO o referido 

ato para o dia 10/09/2018, às 10h00 (SALA 01), nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada, advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015589-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MELO BARRETO JUDAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015589-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CAMILA MELO BARRETO JUDAI RÉU: SIMETO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA 

LTDA Vistos etc. A autora narra que, em 27 de Setembro de 2016 firmou 

contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em 

Construção junto à primeira requerida, SIMETO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo por objeto a aquisição do apartamento nº 101 

do empreendimento denominado Edifício Residencial Arthur, pelo montante 

de R$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais). 

Relata que a previsão de entrega do referido apartamento era para o dia 

30 de julho de 2017, contudo mesmo a autora tendo promovido a quitação 

de suas parcelas, a primeira ré quedou inadimplente quantos às suas 

obrigações, uma vez que atrasou e adiou reiteradamente a entrega do 

imóvel, o que levara a autora ao distrato da compra, vindo a rescindir o 

contrato em 27 de Março de 2018. Aduz que, rescindido o contrato e 

possuindo crédito de R$ 375.078,21 (trezentos e setenta e cinco mil 

setenta e oito reais e vinte e um centavos), celebrou novo contrato de 

compra e venda junto à segunda ré na data de 02 de Abril de 2018. 

Elucida que o objeto do referido contrato se tratava do apartamento nº 301 

do Edifício Residencial Maison Isabela, pela importância de R$ 613.000,00 

(seiscentos e treze mil reais), da qual se subtraiu o valor de R$ 

374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais) que possuía de crédito, 

assim restaria à autora quitar a monta de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta 

e nove mil reais). Salienta que nos termos do novo contrato firmado, o 

imóvel deveria ser entregue no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato, sendo o fim do prazo no dia 

17 de maio de 2018, contudo a ré consiste em quedar inadimplente com 

suas obrigações, deixando de promover a devida regularização dos 

débitos e encargos acessórios incidentes pelo imóvel, bem como deixou 

de realizar a entrega da unidade adquirida pela autora. Em sede de 

antecipação de tutela, pugna pela determinação da imediata suspensão da 

exigibilidade do contrato e, por conseguinte, das obrigações contratuais 

da autora, bem como que as requeridas se abstenham de inserir seus 

dados nos órgãos de restrição ao crédito, além da determinação de que 

as requeridas arquem solidariamente com as despesas dos aluguéis 

vincendos doravante, no curso do processo, a partir do mês de julho de 

2018. Com a inicial, juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de 

Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas c/c 

Perdas e Danos com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por 

CAMILA DA SILVA MELO BARRETO em desfavor SIMETO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA 

GEÓRGIA MIRELA LTDA (GMS), devidamente qualificados nos autos. 

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido, que estabelece as regras regentes da 

relação. Portanto, aplicável as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de 

cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que ensejam 

desrespeito à dignidade da pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o 

art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de consumo, onde: 

“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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado sopesar a 

relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente proteger o bem 

jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de irreversibilidade ao status quo 

ante. Adiante, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à 

existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio 

de dano ou risco ao resultado do processo. A autora pugna pela 

determinação da imediata suspensão da exigibilidade do contrato e, por 

conseguinte, das obrigações contratuais da autora, bem como que as 

requeridas se abstenham de inserir seus dados nos órgãos de restrição 

ao crédito, além da determinação de que as requeridas arquem 

solidariamente com as despesas dos aluguéis vincendos doravante, no 

curso do processo, a partir do mês de julho de 2018. No que tange a 

suspensão da exigibilidade do contrato, entende-se que em tese, existe a 

probabilidade de direito da autora, uma vez que ao analisar o Contrato de 

Compra e Venda acostado aos autos (ID 13522839), resta verificado que 

na Cláusula 3.2, o prazo para entrega do imóvel seria de 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados a partir da assinatura do mesmo. Em que pese o que 

foi firmado entre as partes, decorridos os 45 dias, não ocorreu à entrega 

do imóvel, mesmo a autora estando adimplente com a sua obrigação 

contratual, sendo assim caracterizada o fumus boni iuris, na presente 

sede de cognição. O perigo de dano por sua vez, encontra-se na 

obrigação que a requerente tem de continuar a fazer os pagamentos das 

parcelas referentes à um imóvel no qual não mais tem interesse em razão 

do novo inadimplemento das requeridas. Colho a jurisprudência: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E OUTROS PLEITOS - CONTRATO DE 

CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA, POR SISTEMA DE 

TEMPO COMPARTILHADO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE TABELA DE 

PONTUAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUIU USUFRUIR DOS 

SERVIÇOS CONTRATADOS - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER 

AS PARCELAS CONTRATUAIS VINCENDAS, OBSTAR A NEGATIVAÇÃO 

DO DÉBITO E RESTITUIR OS VALORES JÁ PAGOS - INDEFERIMENTO - 

PROVA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE 

NEGATIVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - RISCO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - SUSPENSÃO DAS 

COBRANÇAS DAS PARCELAS FALTANTES, OBSTANDO OS EFEITOS DA 

MORA - RAZOABILIDADE - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - 

PEDIDO PREMATURO - NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovando a agravante a relação 

contratual com a agravada e não negando esta suas alegações de que 

vem honrando com os pagamentos e não consegue usufruir dos serviços 

contratados, prudente e razoável o deferimento da tutela antecipada para 
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suspensão das parcelas faltantes, obstando que sobre estas incidam os 

efeitos da mora, de modo a lhe evitar dano irreparável ou de difícil 

reparação, mormente porque já pagou bem mais que a metade do total do 

contrato. Prematuro o pedido de devolução das quantias pagas, antes de 

oportunizado o contraditório e realizada a instrução probatória no 

processo. (AI 103875/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/04/2014, 

Publicado no DJE 02/05/2014) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA QUE SE DEFERE 

PARA QUE A CONSTRUTORA SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DA 

CONSUMIDORA E SUSPENDA A COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS 

E VINCENDAS.A antecipação de tutela deve ser concedida. Imóvel que 

ainda não foi entregue. Exigibilidade das parcelas que deverá ser 

verificada pelo juízo de piso, quando da apreciação do mérito. Razoável a 

suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato 

em questão, até a resolução da controvérsia, evitando que venham a ser 

adimplidas parcelas de um contrato que se pretende rescindir. 

Precedentes. PROVIMENTO DO RECURSO. Processo :AI 

00481380320178190000 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 2 VARA CIVEL - 

Orgão Julgador :VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 

Partes: AGTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA, AGDO: SPE CONSTRUTORA SÁ 

CAVALCANTE L LTDA - Publicação: 19/10/2017 – Julgamento: 18 de 

Outubro de 2017 – Relator: NILZA BITAR. Quanto aos pagamentos dos 

aluguéis vincendos da requerente, não se vislumbra inicialmente respaldo 

para o deferimento, uma vez que a demandante não tem mais interesse no 

imóvel objeto da lide, não tendo obrigação as requeridas de arcarem com 

esse pagamento. Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a requerida, tendo em vista que o valor das parcelas 

suspensas poderão ser cobrados futuramente no caso de improcedência 

da demanda. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários ao parcial deferimento da antecipação da tutela. 

Quanto a inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, 

tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que 

o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. 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 experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR que a requerida suspenda 

da exigibilidade do contrato e, por conseguinte, das obrigações 

contratuais da autora, bem como que as requeridas se abstenham de 

inserir seus dados nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do 

contrato discutido na presente demanda, sob pena de multa. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 03/09/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1013880-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS FERNANDO BIANCHIN OAB - SP291467 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISSEM KHALIL (EMBARGADO)

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (EMBARGADO)

DENIS FERNANDO DA SILVA (EMBARGADO)

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013880-09.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

WILSON FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: WISSEM KHALIL, DENIS 

FERNANDO DA SILVA, CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA, CONSTRUTORA 

PALEARE LTDA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Terceiro, proposto 

por WILSON FERNANDES DA SILVA em desfavor de WISSEM KHALIL, 

DENIS GERNANDO SILVA, CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA e 

CONSTRUTORA PALEARE LTDA, devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, proceda-se o apensamento/vinculação destes Embargos aos 

autos principais nº 1035050-71.2018.8.11.0041, de acordo com o que 

dispõe o art. 676 do CPC. O embargante alega que, em 18 de Dezembro de 

2017 foi averbado um comunicado de execução no livro de registro da 

aeronave de fabricação BEECH AIRCRAFT, modelo A36, nº de série 

E-551, marcas PT-JNL e categoria de registro TPP. Aduz que, a referida 

aeronave foi alienada ao requerente pela Construtora Paleare Ltda, na 

data de 07 de Dezembro de 2017. Elucida que, a compra e venda da 

aeronave fora realizada 11 dias antes do comunicado de execução no 

registro da aeronave, sendo assim no momento da aquisição foram 

tomadas todas as cautelas necessárias, e com isso pode-se afirmar que o 

embargante é terceiro de boa-fé. Por fim, pugna pelo deferimento da 

medida liminar, para determinar o cancelamento do comunicado de 

execução no registro de propriedade da aeronave de fabricante BEECH 

AIRCRAFT, modelo A36, nº de série E-551, marcas PT-JNL. É O 

RELATÓRIO DECIDO Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 
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tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Nesse diapasão a probabilidade do direito consiste no fato de 

que, em tese, o bem penhorado não pertencia ao acervo patrimonial da 

parte embargada quando este foi anotado, o que se comprova com o 

recibo de compra e venda da aeronave em 07/12/2017, registado em 

cartório (ID 13313770), bem como o Registro Aeronáutico, onde consta 

como proprietário da aeronave objeto da presente demanda o Sr. Wilson 

Fernandes da Silva, ora embargante (ID 13313775). Por sua vez o perigo 

de dano reside no fato de aeronave de propriedade e posse da 

embargante ter uma anotação em virtude de ação de outrem o qual não é 

proprietário nem possuidor do bem. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a parte requerida. Com essas considerações, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a SUSPENSÃO dos 

autos em apenso, em relação apenas ao presente bem e o imediato 

cancelamento do comunicado de execução no registro de propriedade da 

aeronave de fabricante BEECH AIRCRAFT, modelo A36, nº de série E-551, 

marcas PT-JNL. OFICIE-SE a Agência Nacional de Aviação Civil acerca da 

presente decisão. Por fim, recebo os embargos de terceiro, CITE-SE O 

EMBARGADO, na pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de 

junho de 2018. GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018567-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1018567-63.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos etc. Considerando que houve interposição de agravo de 

instrumento pela parte autora face a decisão que indeferiu a justiça 

gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a 

liminar pleiteada no recurso, determinando o tramite normal da presente 

ação, até o julgamento do mérito recursal, recebo a presente demanda 

pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 12h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. INTIME-SE as partes por meio de seus 

procuradores acerca da audiência de conciliação. INTIME-SE a parte 

autora para Impugnar a Contestação, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018567-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1018567-63.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos etc. Considerando que houve interposição de agravo de 

instrumento pela parte autora face a decisão que indeferiu a justiça 

gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a 

liminar pleiteada no recurso, determinando o tramite normal da presente 

ação, até o julgamento do mérito recursal, recebo a presente demanda 

pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 12h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. INTIME-SE as partes por meio de seus 

procuradores acerca da audiência de conciliação. INTIME-SE a parte 

autora para Impugnar a Contestação, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020524-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA CAROLINY SILVA CAMPOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017526-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017526-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 10h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017895-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS ROMAO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017895-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ZACARIAS ROMAO DE ANDRADE RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. A 

parte autora narra ser consumidor da requerida, através da matrícula nº 

9159-6 e que sua média de consumo sempre esteve em torno de R$ 70,00 

(setenta reais). Argui que no início do ano de 2017, a concessionária 

requerida efetuou a troca da rede que fornece água na residência do 

autor. Explana que a partir da referida troca, todas as vezes que efetua a 

ligação do hidrômetro, o valor da sua fatura vem elava e desproporcional 

aos valores que vinham sendo pagos. Aduz que diante dessa situação, 

entrou em contato com a ré, através do protocolo 20150789, onde foi 

informado que deveria efetuar a compra de um equipamento para inibir a 

passagem de ar em seu hidrômetro, visto que isto seria o motivo pelo qual 

sua fatura vinha com valores elevados. Requer, em sede de antecipação 
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de tutela que a requerida mantenha o fornecimento de água em sua 

residência, além de que a concessionária forneça o equipamento que tem 

como objetivo inibir a passagem de ar, sem custo para o autor, bem como 

que a ré se abstenha de incluir seu nome no órgãos de restrição ao 

crédito. Com a inicial, junto documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Restituição de Valores c/c 

Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por ZACARIAS ROMAO DE ANDRADE em desfavor de AGUAS 

CUIABA S.A, devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da 

tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de água. Neste 

ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações 

de consumo, onde: “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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. In casu a parte autora alega 

estarem sendo cobradas faturas com valores que considera acima de sua 

média de consumo, e que a justificativa da empresa ré, é que seria 

necessária a compra de um equipamento para inibir a passagem de ar em 

seu hidrômetro, motivo pelo qual requer a concessão da antecipação de 

tutela para que seja determinada a manutenção do fornecimento de água 

ao reclamante, bem como que a requerida forneça o equipamento para 

inibir a passagem de ar, além de que se abstenha de incluir seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito. No tocante ao pleito quanto ao 

fornecimento de equipamento capaz de inibir a passagem de ar, 

entende-se que tal pedido não merece prosperar, pois, em caso de 

eventual necessidade de realização de pericia, a mesma restará 

prejudicada. Quanto ao pedido da manutenção do fornecimento de água e 

de que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de 

restrição ao crédito, inicialmente não assiste razão, uma vez que todas as 

faturas junto à requerida encontram-se devidamente quitadas, conforme 

Impressão de Faturas (ID 13809910), ficando afastado o perigo de dano. 

Entretanto, havendo no curso do processo fatura fora das quantias 

usuais do autor, não impede a sua análise oportuna. Quanto à inversão ao 

ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o 

ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o 

consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras 

ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do 

CDC, que prevê: “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 experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Feitas essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 

10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015352-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AULLENCAR DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015352-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AULLENCAR DE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A autora narra que foi vítima de um grave 

acidente de trânsito, o qual ocasionou sua invalidez permanente. Aduz 

que em razão do referido acidente, buscou a requerida a fim de 

protocolizar o requerimento administrativo, com o objetivo de receber a 

indenização que lhe é devida, contudo se deparou com a negativa da 

seguradora de realizar o protocolo administrativo do seu pedido. Pugna 

pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

requerida que receba o requerimento administrativo do requerente. Com a 
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inicial, juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

AULLENCAR DE SOUSA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em sede de cognição sumária, os requisitos legais no 

presente caso encontram-se configurados. Com efeito, na presente sede 

de cognição, a probabilidade do direito esta caracterizada pelos 

documentos acostados à inicial pela demandante, uma vez que colacionou 

aos autos provas quanto a negativa da requerida, quais sejam áudio e 

vídeo da conversa com as prepostas da demandada (IDs 13494360 e 

13494373). Ademais, extrai-se do art. 5º, §2º da Lei 6.194/74, que para o 

pagamento da indenização, é necessário apresentar os documentos do 

acidente junto à seguradora, mediante recibo, vejamos: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 2º Os documentos referidos no § 1º 

serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará.” Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível em tese, uma 

vez que sendo negado o protocolo do requerimento administrativo, impede 

o autor de receber valores que lhe é de direito. Além disso, referida 

negativa obsta o ajuizamento de ação, visto que o STF no julgamento do 

RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, interpretou que 

carece de interesse de agir, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado e que a medida não causará nenhum prejuízo a requerida. 

Sendo assim, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos legais DEFIRO a 

antecipação de tutela para DETERMINAR que a requerida receba o 

requerimento administrativo do requerente, no prazo de 05 dias, sob pena 

de aplicação de multa. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/09/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017694-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017694-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA 

- ME REQUERIDO: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO Vistos etc. Trata-se 

de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos com Pedido 

de Tutela de Evidência, proposta por SUPREMO SERVIÇOS E COBRANÇAS 

em desfavor de TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEIO devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora narra que se constituiu credor do 

requerido da importância de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil 

reais); Sustenta que, visando a composição amigável do débito, na data de 

18 de outubro de 2017, as partes firmaram Compromisso Particular de 

Confissão de Dívida, onde o réu comprometeu-se me quitar o referido 

valor até a data de 20 de março de 2018, sendo prorrogável por 60 

(sessenta) dias. Assevera que como garantia de pagamento da dívida, o 

demandado entregou ao autor a sala comercial nº 02, e respectivas vagas 

de garagem, no pavimento térreo do edifício Amazon Business Center, sito 

à Avenida São Sebastião, Bairro Quilombo, nº 3125, Cuiabá-MT, que foram 

escrituradas em seu nome com as autorizações do requerido, sua esposa 

e da Construtora e Incorporadora Pactual. Elucida que, me que pese a 

constituição da propriedade do imóvel em seu nome, o exercício dos 

direitos conferidos ao proprietário restaram sobrestados até o vencimento 

do prazo para pagamento da dívida confessada. Salienta que o reclamado 

não pagou a dívida na data do respectivo vencimento e tão pouco quando 

se findou o prazo de prorrogação, superado em 21 de maio de 2018, 

sendo assim legitimou-se ao uso, gozo e disposição sobre a garantia 

ofertada, contudo o requerido se nega a desocupar o imóvel, bem como 

impõe ao autor as despesas condominiais, impostos e a depreciação pelo 

uso. Pugna em sede de tutela de evidência a imediata imissão na posse em 

seu favor, determinando e autorizando que seja o imóvel desocupado de 

pessoas e coisas que ao imóvel não pertençam. É o relatório. Decido. 

Conforme consignada, trata-se de Ação Reivindicatória c/c Indenização 

por Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Evidência, proposta por 

SUPREMO SERVIÇOS E COBRANÇAS em desfavor de TIAGO VIEIRA DE 

SOUZA DORILEO Sobre o instituto da tutela de evidência, Fredie Didier Jr. 

leciona que é necessária a demonstração de que as afirmações de fato 

estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o que se presume nas 

hipóteses do art. 311, CPC. Nesse interim, o art. 311 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da medida, vejamos: 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. Assim, o 

deferimento da tutela de evidência independe da demonstração de perigo, 

sendo necessário apenas o preenchimento dos pressupostos exigidos no 

códex. No caso em apreço, depreende-se dos autos que a requerente 

fundamentou o pedido no inciso II do art. 311, CPC, no entanto tal pedido 

não deve prosperar, ante o não preenchimento dos requisitos para a 

concessão da tutela vindicada. Consoante entendimento doutrinário, o 

inciso II do mesmo artigo, garante a concessão da tutela de evidência 

quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante, portanto, será admitida mediante o 

preenchimento de dois pressupostos – existência de prova das alegações 

de fato, que deve ser documental ou documentada bem como de fato 

gerador do direito e a probabilidade de acolhimento da pretensão 

processual, ou seja, fundamentação em tese jurídica já firmada em 

precedente obrigatório, tais requisitos não estão configurados, uma vez 

que a preposição “e” indica a somatória dos pressupostos exigidos. Em 

caso análogo, colho a jurisprudência do TJ-MT: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REVISIONAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO 
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A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA 

DE FATURA – REQUISITOS AUSENTES – IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

tutela provisória de evidência independe da demonstração de perigo ou de 

risco ao resultado útil do processo. O seu deferimento exige a presença 

de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC/2015. A concessão 

liminar da tutela de evidência somente pode ocorrer nos casos previstos 

nos incisos II e III do referido dispositivo legal. No caso concreto, não 

foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de evidência. 

(AI 121689/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 

30/01/2017) Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, INDEFIRO a concessão da tutela de 

evidência por não estarem presentes os quesitos necessários ao 

deferimento da medida. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 11h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015545-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ADEMAR QUEIROZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015545-60.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JAILSON ADEMAR QUEIROZ DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O autor narra que foi vítima 

de um grave acidente de trânsito, o qual ocasionou sua invalidez 

permanente. Aduz que em razão do referido acidente, buscou a requerida 

a fim de protocolizar o requerimento administrativo, com o objetivo de 

receber a indenização que lhe é devida, contudo se deparou com a 

negativa da seguradora de realizar o protocolo administrativo do seu 

pedido. Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a requerida que receba o requerimento administrativo do 

requerente. Com a inicial, juntou documentos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por JAILSON ADEMAR QUEIROZ DA SIKVA, em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS. Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 

tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em sede de cognição sumária, os requisitos legais no 

presente caso encontram-se configurados. Com efeito, na presente sede 

de cognição, a probabilidade do direito esta caracterizada pelos 

documentos acostados à inicial pela demandante, uma vez que colacionou 

aos autos provas quanto a negativa da requerida, quais sejam áudio e 

vídeo da conversa com as prepostas da demandada (IDs 13517336 e 

13532759). Ademais, extrai-se do art. 5º, §2º da Lei 6.194/74, que para o 

pagamento da indenização, é necessário apresentar os documentos do 

acidente junto à seguradora, mediante recibo, vejamos: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 2º Os documentos referidos no § 1º 

serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará.” Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível em tese, uma 

vez que sendo negado o protocolo do requerimento administrativo, impede 

o autor de receber valores que lhe é de direito. Além disso, referida 

negativa obsta o ajuizamento de ação, visto que o STF no julgamento do 

RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, interpretou que 

carece de interesse de agir, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado e que a medida não causará nenhum prejuízo a requerida. 

Sendo assim, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos legais DEFIRO 

PARCIALMENTE a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

requerida receba o requerimento administrativo do requerente, no prazo 

de 05 dias, sob pena de aplicação de multa. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128676 Nr: 22482-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 391995 Nr: 27338-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 178 de 557



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - 

OAB:21037/0, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, RONIMÁRCIO NAVES 

ADVOGADOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:OABMT/18.662, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-MT

 No mais, em que pese o problema de saúde narrado pelo executado, não 

há respaldo legal para se reconhecer a impenhorabilidade nesse sentido, 

posto isso, INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade.DETERMINO a 

expedição de alvará para levantamento da importância penhorada, em 

favor do exequente para conta indicada à fl. 187, com seus acréscimos 

legais.No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento 

n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita 

ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema 

RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada 

de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).Diante disso, determino a constrição judicial de 

veículos existentes em nome da parte executada FERNANDO CÉSAR 

RIBEIRO DE MIRANDADA, CPF: 208.453.321-04 junto ao DETRAN via 

s is tema Renajud,  suf ic iente  para garant ia  do déb i to 

remanescente.Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 

04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a 

efetivação das buscas acima deferida através do Sistema Renajud 

Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

manifestar no prazo legal.Caso a tentativa de localização de bens do 

executado torne infrutífera intime-se a parte exequente, para impulsionar o 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391995 Nr: 27338-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - 

OAB:21037/0, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, RONIMÁRCIO NAVES 

ADVOGADOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:OABMT/18.662, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-MT

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de Titulo Executivo 

Extrajudicial.À fl. 162/162-v, foi realizada penhora online, via 

BACENJUD.Instado a se manifestar, o executado compareceu aos autos 

às fls. 163/183 arguindo impenhorabilidade do valor bloqueado por 

tratar-se de provento dos serviços prestados por sua esposa, a senhora 

Maria Augusta B. de Miranda, alegou ainda estar desempregado e que 

pleiteia aposentadoria por invalidez, uma vez que enfrenta problemas de 

saúde, sendo o valor bloqueado, exclusivamente, para manutenção e 

sustento de sua família e que não tem outra fonte de renda. Ao final, 

pugnou pelo desbloqueio do montante penhorado.Após, às fls. 185/188, 

compareceu a parte exequente requerendo a liberação dos valores 

penhorados, haja vista que o executado não juntou documentos que 

comprovem os fatos alegados, além de não demonstrar a natureza salarial 

do valor penhorado, por fim pugna pela realização de ofício ao Renajud a 

fim de localizar veículos em nome do executado. É o 

relatório.Decido.Inicialmente, analisando os documentos juntados, 

depreende-se que a parte executada deixou de colacionar aos autos 

extratos da conta citada, ou sequer comprovou o alegado, a fim de 

possibilitar a análise da origem do referido valor bloqueado.Embora a parte 

executada alegue que o valor é proveniente de serviços prestados por 

sua esposa, não é dos autos nenhum contrato ou documento que 

confirme tal arguição.Cabe ressaltar que se depreende do inciso, IV, do 

artigo 833 CPC que os proventos de aposentadoria são absolutamente 

impenhoráveis, senão vejamos:“Art.833 - São absolutamente 

impenhoráveis:[...];IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo 

e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;[...]”.No entanto, 

é imprescindível que o executado comprove que o montante penhorado se 

encaixe nas hipóteses previstas no artigo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133916 Nr: 24605-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZY CARLA FIGUEIREDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:186652, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 152).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 391995 Nr: 27338-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - 

OAB:21037/0, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, RONIMÁRCIO NAVES 

ADVOGADOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:OABMT/18.662, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Não havendo necessidade de impulso jurisdicional, estando no aguardo 

apenas de providências da Secretaria Judicial para seu normal 

prosseguimento.

Aguarde-se o decurso de prazo da intimação realizada nos autos, após 

proceda a Secretaria Judicial com a prática dos atos ordinatórios.

Cumpra-se com a maior brevidade possível a decisão emanada nos autos, 

expedindo o necessário.

Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279195 Nr: 5672-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JEAN 

JOSÉ CLINI, FABIANA CLINI ROJAS GAVILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEIXARIA POPULAR LTDA - EPP, HELBER 

BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, JOAO CARLOS DA SILVA - 

OAB:11.309/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO GOMES 

SILVA FILHO, para devolução dos autos nº 5672-39.2007.811.0041, 

Protocolo 279195, 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.: 247140 Nr: 14819-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CUIABÁ LTDA, ENEAS 

YONEZAWA, DARLENE MARIA FAVA YONEZAWA, ALBERTO PINHEIRO 

MACHADO, EDGAR ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA - OAB:11.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE - 

OAB:1.119

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TALITA PATRICIA 

MORAES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

14819-26.2006.811.0041, Protocolo 247140, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1065944 Nr: 53625-18.2015.811.0041

 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: LENILÇA DE ARAUJO BEARIZ, WASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 135).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 14 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 764237 Nr: 16874-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 309).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 14 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1166012 Nr: 38383-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS, IRENE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 123).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 14 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1034750 Nr: 38980-85.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 191).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 14 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 809962 Nr: 16456-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN-ME, LAIZ 

ANTONIA DE CARVALHO MONDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 152/156.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 919894 Nr: 43373-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BARBOZA DE CAMPOS SILVA, IVONILDES 

BARBOZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 356/357 e 359/361.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação específica da 

parte devedora, para cumprimento espontâneo do julgado, portanto 

prematuro o pedido de bloqueio via bacenjud.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1078002 Nr: 203-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO BARBOSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

ao petitório retro.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847960 Nr: 51384-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUMISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação para 

manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1034812 Nr: 39009-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS LARA, MOISES 

DIAS FERNANDES, ROSANGELA MARIA DOS SANTOS LARA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191, JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR - 

OAB:7191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 
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OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 356/358.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 873256 Nr: 12013-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SILVANA MOSCHINI ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 239241.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 908116 Nr: 35621-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA RONDON DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP, JAMANXIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523 / MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 314/330.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 456202 Nr: 27054-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 164/166.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 455368 Nr: 26573-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMENEGHI E DEMENEGUI LTDA, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 9.047

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 580/582.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 716056 Nr: 10010-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A, MARCO ANDRE HONDA 

FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIKA NATIVIDADE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 837808 Nr: 42553-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPUS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

LTDA ME, DANIEL MADUREIRA RODRIGUES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:12740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

Às fls. 263/264, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Diante do cumprimento de sentença anterior ao acordo (fls.261/262), 

intime-se a executada a informar se o acordo extraída da quantia 

depositada nos autos, ou se já foi pago diretamente ao exequente.

Custa pela requerida. Honorários advocatícios, conforme acordado pelas 

partes.

 P. R. I.

 Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752947 Nr: 4828-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO FRANCISCO DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMA GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL - GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Portanto, quanto à alegação de excesso de execução, por parte da 

executada GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, em virtude de incorrer 

em claro equivoco, não merecem prosperar, desta forma, REJEITO a 

impugnação, uma vez que não há excesso em razão da obrigação 

solidária, bem como pelo fato do cálculo apresentado pelo exequente ter 

sido realizado anteriormente o depósito parcial feito pela 

executada.Ademais, diante do depósito do importe restante, em se 

tratando, friso, de obrigação solidária, JULGO satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo.Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC.Vincule-se o valor depositado a este 

processo.Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, fl. 326, na forma estabelecida pelo Provimento 

nº 68/2018 - CNJ.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 727888 Nr: 23787-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE PACHECO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7.162/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente a fim de que apresente a planilha do crédito 

exequendo no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 876873 Nr: 14710-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTICA TROPICAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOSCHILLA E KLEN TERCEIRIZAÇÕA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Visto etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Diante do acordo celebrado entre as partes e homologando em 2º grau, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082922 Nr: 2892-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, CONSUELO MARIA PINTO DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON EDUARDO COLETA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 Vistos etc.

 Trata-se de Embargos à Execução ajuizada por JULIO JOSÉ DE CAMPOS 

e CONSUELO MARIA PINTO DE CAMPOS em face de JADSON EDUARDO 

COLETA COUTINHO ambos já devidamente qualificados nos autos de 

Execução.

Compulsando os autos, se verifica que as partes compuseram 

amigavelmente nos autos principais.

Uma vez extinta a Ação de Execução, demanda principal, com base na 

extinção por acordo, há de se reconhecer a perda do objeto em relação 

aos respectivos embargos.

 Considerando a extinção da ação principal, claramente fica aclarado a 

superveniente perda do objeto da demanda, dessa forma, verificada a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação.

Custas já antecipadas. Sem honorários.

Transitado em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e formalidades 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1144315 Nr: 29305-64.2016.811.0041

 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: VENANCIO DA GUIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Declaratória De Obrigação De Fazer ajuizado por 

VENANCIO DA GUIA BARBOSA em face de UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ambos já devidamente 
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qualificados nos autos de Execução.

Verifica-se que houve informação, ás fls.1156/157, do óbito do 

requerente.

Instados a se manifestarem acerca da possível perda superveniente do 

objeto, a parte autora alega não ter mais interesse na causa (fl.160), a 

parte requerida por sua vez, pugna pela extinção do processo, sem 

resolução do mérito uma vez que se trata de ação personalíssima e 

intransferível aos herdeiros do de cujus.

Diante do exposto, resta prejudicado o prosseguimento do feito, face a 

superveniente perda do objeto da demanda, dessa forma, verificada a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação.

Sem custas por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Transitado em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e formalidades 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 755328 Nr: 7346-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI LAURO WELTER, GIOVANI QUETHEMAN, JOSE 

GHISI, JOSE PEREIRA CARDOSO, JOSE VICENTE BARROS SOBRINHO, 

JUREMA MAIA, LEONOR VISCOVINI BARROS, VITORIA PICON SOBRADIEL 

BARBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, CLAUDINÉIA FRANCISCO 

DIAS - OAB:17.669/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOA SANTOS - 

OAB:13.431-A, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - OAB:19654/O, 

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - OAB:17858/O

 Vistos etc.

Às fls. 336/338, foi rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e 

determinada a intimação da executada para depósito do valor 

remanescente.

A  e x e c u t a d a  i n t e r p ô s  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n . 

1001714-05.2017.8.11.0000, o qual foi negado provimento.

Intimada para pagamento a executada realizou o depósito e apresentou 

nova impugnação, que foi rejeitada às fls. 454/454-verso, diante da 

preclusão.

A executada interpôs novo Agravo de Instrumento n. 

1010735-05.2017.8.11.0000, que foi igualmente desprovido.

Comparece aos autos a parte exequente à fl.455 requerendo o 

levantamento do valor que lhe pertence.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito em Julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 936651 Nr: 52917-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIOMAR GALENO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA SUPER CENTER COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

A parte executada comparece aos autos à fl. 153/154-verso 

comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da 

condenação.

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 407045 Nr: 38688-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. S. K., MIGUEL ANGELO KABBAD, HELGA DE PAULA 

SANTOS KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, MÉDICOS ASSOCIADOS S/ LTDA, ECHOS 

DIAGNÓSTICOS S/C LTDA, GERVÁSIO DE LIMA BRITO, MARCÍLIO 

HENRIQUE F. SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PATRICIA 

ELISA VIEIRA DE BRITO - OAB:10304/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão manteve a sentença que julgou improcedente 

os pedidos iniciais, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700189 Nr: 34812-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA PACIELLO GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA

Data da Carga:26/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1051903 Nr: 47373-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEVERINO REZENDE DA SILVA E CIA LTDA, S.O.S 

CONSTRUTORA SERVIÇOS LTDA, JOSÉ MARIA REZENDE DA SILVA, 

PONTUAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕAI E SERVIÇOS 

LTDA, JOZIANE COUTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, MARIA ISABEL 

DELLA VALLE OBERSTEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO

Data da Carga:26/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1102006 Nr: 11347-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.O.S CONSTRUTORA SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, MARIA ISABEL 

DELLA VALLE OBERSTEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO

Data da Carga:26/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 223269 Nr: 31010-83.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRANDA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEWTON ORENBUCH, SHEILA 

MARTINS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte autora se 

manifestasse acerca da correspondência devolvida. Na oportunidade, 

impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1162801 Nr: 37098-54.2016.811.0041

 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: POSTO RIBEIRINHO LTDA, JOAQUIM CARVALHO DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE MUZZI MAGALHAES ME, DANIELLE 

MUZZI MAGLHAGÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte Requerida 

efetuasse o pagamento determinado bem como apresentasse Embargos. 

Posto isso, impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer 

o que de direito, no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082106 Nr: 2570-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCARO HOTÉIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

Data da Carga:25/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1162014 Nr: 36776-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA

Data da Carga:25/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1108124 Nr: 13921-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DA COSTA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO BONATELLI - 

OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1269343 Nr: 27433-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERCY CIRILO DE SOUSA, WILSON 

MAGALHAES DA SILVA, W4 CONSTRUTORA LTDA, WELLINGTON 

GONÇALO OLIVEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte requerida 

WELLINGTON GONÇALO OLIVEIRA FARIAS se manifestasse, bem como a 

parte autora se manifestasse acerca das correspondências devolvidas. 

Posto isso, impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 403489 Nr: 35327-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JACINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:ARAPUTANGA

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 436980 Nr: 15141-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MAX NASCIMENTO DE REZENDE

Data da Carga:25/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 298789 Nr: 12691-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULINO ZAMPIERI, MICHELE SAMARA 

ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739/MT, JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/MT, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora , na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre as correspondência devolvidas prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 341257 Nr: 11591-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I C TURAZZI ME, IRINEU CARLOS TURAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, 

MARTA BARRETO HIDALGO - OAB:12897, RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DANIEL FELIPE TORRES TABORDA

Data da Carga:25/06/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897278 Nr: 27779-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEY PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 , I do CPC), devendo depositar em juízo o valor correspondente a R$ 

37.508,98 (trinta e sete mil, quinhentos e oito reais, e noventa e oito 

centavos), vinculado ao presente feito, em virtude da penhora 

determinada, SOB PENA DE DESOBEDIÊNCIA. Procedida à penhora, 

INTIME-SE o executado para, querendo, manifestar no prazo legal, 

cientificando-o ainda, que a contar da data de intimação da presente 

decisão, não mais poderá praticar qualquer ato de disposição do crédito 

(art.671, II do CPC). Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897278 Nr: 27779-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEY PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 evita, que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o legítimo 

anseio de seu credor, valendo-se de argumento meramente formal, 

desprovido de mínima racionalidade prática. Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de fls. 88/115, mantendo a penhora deferida nos autos. 

Aguarde-se o cumprimento do decisório de fls. 81/82 Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897278 Nr: 27779-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEY PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para analisar o petitório de fls. 202/203 a qual, 

a parte exequente postula pelo cumprimento da decisão de fls. 81/82 que 

determinou a expedição de mandado de penhora no valor de R$ 37.508,98 

(trinta e sete mil, quinhentos e oito reais, e noventa e oito centavos) 

referente ao crédito do executado Pedro Rodrigues da Silva Neto junto 

Elair Salete Mendes de Oliveira no que diz respeito à 2ª (segunda) parcela 

do acordo firmado nos autos nº 16488-70.2013.811.0041 – 3ª Vara Cível 

que seria depositado diretamente na conta poupança de Marta Xavier da 

Silva (esposa do executado) em 30.04.2016.

Considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto 

(194/201) contra a decisão de fls. 81/82 não foi recebido no efeito 

suspensivo, DETERMINO o cumprimento da decisão retro devendo as 

partes serem intimadas nos moldes do penúltimo parágrafo, sob pena de 

desobediência.

Atente-se a Secretaria Judicial quanto aos endereços indicados às fls. 

203.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897278 Nr: 27779-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEY PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Proceda a Secretaria Judicial a devida conferência da juntada de 

documentos realizada nos autos, após, promova-se o impulsionamento 

devido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 824094 Nr: 30171-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLASTIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, HEITOR 

TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A

 Vistos etc.

Às fls. 209/210, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Comprovado o cumprimento do acordo, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 319671 Nr: 21857-55.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES, AGRO 

AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, LUCIANA DE 

FREITAS PEREIRA - OAB:6230/MT

 Vistos etc.

As partes se compuseram em sessão de conciliação realizada na Central 

de Conciliação e Mediação da Capital, conforme Termo de fls. 530/532.

O Termo foi devidamente subscrito pelas partes e seus patronos, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, via de consequência 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 360856 Nr: 30846-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRICOM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA OLÍMPIA

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153617 Nr: 33291-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

A parte executada comparece aos autos à fl. 105/108 comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento da obrigação.

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Após, em caso de anuência, satisfeito o pagamento da quantia reclamada 

e efetuado o levantamento/transferência do valor, 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 a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ.

Determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1069228 Nr: 55081-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDILHEIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 
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a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor, honorários indevidos 

ante a não intervenção da parte contrária. P.R.I. Com o trânsito em julgado 

da sentença, arquive-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 78520 Nr: 10118-32.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERVAREJÃO SAÚDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS HATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, VIRGILIO PINONE FILHO - OAB:104248/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT, 

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de formulado pelos exequentes de fls. 518/527..

Defiro o pedido do exequente e determino a intimação da parte devedora, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada, 

proceda:

- a entrega de 1000 vacas matrizes de 36 meses, da raça nelore e 7200 

bezerros da raça nelores ou o pagamento do equivalente em dinheiro;

- pagamento honoários sucumbencias fixados em 20% sobre da 

condenação;

- pagamento da multa decorrente dos embargos protelatórios fixadas em 

2% do valor da causa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1107652 Nr: 13694-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFAYETE OLIVEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 53/54, as partes noticiam que transigiram amigavelmente, 

colacionando minuta de acordo e pugnando pela homologação, bem como 

a extinção do feito.

Em se tratando de acordo extrajudicial não há necessidade de 

acompanhamento dos patronos, senão vejamos:

Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. 

RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DAS PARTES.EXTINÇÃO. 

SENTENÇA CASSADA. 1. A celebração de acordo extrajudicial dispensa o 

acompanhamento da parte por patrono, desde que plenamente capaz, uma 

vez que a subscrição da avença por advogado não constitui requisito de 

validade do acordo, nos termos do artigo 840 do Código Civil . 2. Para 

homologação de acordo extrajudicial, cujo objeto seja direito disponível, 

não se faz necessário o reconhecimento de firma da assinatura das 

partes, em razão de inexistir previsão legal impondo tal formalidade. 3. 

Preenchidos os requisitos legais na avença, tais como: partes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei ( CC . art. 104 ), o 

acordo extrajudicial deve ser homologado. 4. Apelação cível conhecida e 

provida, para cassar a sentença. TJ-DF - 20160110840954 DF 

0023741-41.2016.8.07.0001

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 452485 Nr: 24615-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON QUINTEIRO DE ALMEIDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, Ricardo Delgado Pretti - OAB:OAB/MT 9703, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Às fls. 462/463 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 A parte demandada comprovou o cumprimento do acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas pela requerida. Honorários advocatícios, conforme acordado pelas 

partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo e formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 114575 Nr: 4326-92.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROMONTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno do Reis Moreira 

- OAB:5.767, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:2257-E-MT, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:4641-E/ 

OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de feito sentenciado às fls. 81/84.

Até a presente data o exequente não conseguiu satisfazer o crédito 

exequendo.

Fixo em 10% (dez por cento) os honorários da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 523 do CPC.

Citem-se e intimem-se os sócios pessoalmente acerca da 

desconsideração da personalidade juridica deferida às fls. 214/216-verso, 

bloqueio Bacenjud de fls. 218/219-verso e para dentro de 15 (quinze) 

dias, indicar em juízo bens passíveis de penhora suficiente para 

satisfação do débito, sob pena de DESOBEDIÊNCIA e multa de 10% nos 

termo do artigo 774, inciso III a V e parágrafo único.

Defiro o pedido de nova penhora via Bacenjud, bem como a penhora via 

Renajud e pesquisa de bens Infojud.

Considerando que o protesto de títulos judiciais está se tornando uma 

ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o 

credor que tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora 

nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, DEFIRO o pedido da 

parte exequente de fls. 263/266.

Comprovado o recolhimento da taxa judiciária, DETERMINO que a 

Secretaria expeça certidão de crédito, com menção ao trânsito em julgado 
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e a menção expressa aos valores, juros e correção monetária, 

entregando-a a parte credora para que se proceda o protesto do julgado.

Insta mencionar que o protesto será realizado pela parte interessada, sob 

a sua inteira responsabilidade, na forma da Lei n. 9.492/97.

 Transcorrido o prazo de manifestação dos executados acerca da 

penhora via Bacenjud, volvam os autos conclusos para análise do pedido 

de levantamento formulado pelo exequente.

Em seguida, intimem-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 883089 Nr: 18613-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SAVIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETIT MAISON COMERCIO ROUPAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SCHWEITZER COSTA - 

OAB:23.791/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 98853 Nr: 13609-76.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR ROGÉRIO BONACCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOLEIRO TALLARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS M. NEGREIRO - 

OAB:3.530-A, MAGALI FURTAK - OAB:7790/MT, ROMILDA APARECIDA 

MELO BONACCI - OAB:7677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 218221 Nr: 26944-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CARLOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEREZA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 358199 Nr: 28484-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. C., GLEISIANE FERNANDES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão anulou a sentença, determino o regular 

processamento do feito, com o cumprimento do decisório de fls. 

418/418-verso, intime-se o perito para designação de nova data para 

realização do ato.

Intime-se a parte pessoalmente para comparecimento, sob pena de 

extinção do feito, conforme determinado pelo E. TJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1015244 Nr: 29794-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMAO NILSON MARCOS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153925 Nr: 33471-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 704358 Nr: 39052-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSMMT ASSOCAIAÇAO BENEFICENTE DE 

SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI RONDON GONÇALVES 

- OAB:9888-B, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16.917/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1172911 Nr: 41276-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO DE MENEZES FONSECA, JANIO 

OLIMPIO RAMOS, DOMICIO LEMES DO PRADO JUNIOR, JACILDA SOUZA 

SILVA ALBUQUERQUE, LUIZ ANTONIO GONÇALVES DE MORAES, 

NILZALINA SILVA SOUZA, LAÉRCIO AZEVEDO DA COSTA, FLORISVEL 

DA SILVA, JOSELI COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S.A, ITAÚ 

SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - OAB:41.775 

OAB/SP, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Diante da preliminar suscitada, intime-se a Caixa Econômica Federal, para 

manifestar interesse na demanda.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1035821 Nr: 39506-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS ANJOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

A parte executada comparece aos autos à fl. 168/170 comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento da obrigação.

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Após, em caso de anuência, satisfeito o pagamento da quantia reclamada 

e efetuado o levantamento/transferência do valor, 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 a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CGJ.

Determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 712333 Nr: 6525-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. SALMAZO BUQUE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido da exequente de fls. 113, a fim de determinar a suspensão 

do feito pelo prazo de 01 (hum) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo até posterior impulsionamento da parte 

intereressada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752106 Nr: 3917-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS RIBEIRO, ARITUSA LEITE NOBREGA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA, 

RAFAEL ALVES FERREIRA, LUIS CARLOS MARQUES GARCIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID GUILHERME BRITO 

CORREA - OAB:MT 12351, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, 

GIAN CARLOS LEÃO PREZA - OAB:8431, JOÃO PAULO NOVAES FILHO 

- OAB:14089, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 189/195.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 77354 Nr: 7560-19.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERVAREJÃO SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, VIRGILIO PINONE FILHO - OAB:104248/SP

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 930/939.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Certifique-se ns capa dos autos a perda do direito de vista fora do cartório 

do Advogado VALMIR ANTONIO DE MORAES.

Proceda-se o desapensamento do feito executivo, conforme já 

determinado nos decisórios de fls. 912 e 929.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 1084806 Nr: 3730-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA S. BRAGA ADDOR - 

OAB:15511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão reformou a sentença, para reconhecer a 

prescrição, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 933416 Nr: 51115-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS PROMOÇÕES DE EVENTOS E PRODUÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 156/161.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 856558 Nr: 58853-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINETE C. DA SILVA ME, FRANCINETE DA 

CONCEIÇAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado em razão dos 

honorários sucumbências face a improcedência da demanda.

Retifique-se a capa dos autos invertendo-se os polos da demanda.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora/autora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 180464 Nr: 27597-96.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA DE ARAÚJO CABRAL, JOÃO 

INÁCIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA E JENEZERLAU 

- OAB:8464/MT, GILBERTO RONDON BORGES - OAB:16.606, ISABEL 

CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE 

LESSA - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12368

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 933535 Nr: 51211-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMBRELLO COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 Vistos etc.

Às fls. 646/654 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O instrumento particular de contrato foi devidamente subscrito pelas 

partes.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas adiantadas pelo autor. Honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo e formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1178681 Nr: 43389-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Provisória de Sentença.

Considerando a expedição de alvará em cumprimento a decisão proferida 

em sede de Agravo de Instrumento número: 1002290-95.2017.811.0041, 

determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, formalidade 

de estilo até o Transito em Julgado dos autos principais. (815032).

Intime-se.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 191 de 557



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 425026 Nr: 8647-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMIRO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, CLYVISTON 

DE OLIVEIRA CAMPBELL, DANIEL COSTA PEREIRA, DIRCE NEPONUCENO 

SOARES, DONATO BORGES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

CASSIANO LOURENÇO SANCHES - OAB:11.333/MT, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, RAIANE 

ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 Vistos etc.

A parte exequente através do petitório de fl. 324 requer a suspensão do 

feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista a possibilidade 

de composição amigável entre as partes.

Diante disso, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, até posterior manifestação da parte 

interessada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 718442 Nr: 14450-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANE A RASLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOÍSA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Defiro o levantamento do valor depositado pela parte executada às fls. 

580/581, mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - 

CGJ.

Encaminhem-se os autos a contadoria a fim de se apurar a existência ou 

não de saldo remanescente, levando-se em conta o valor já depositado 

nos autos pela executada.

Caso haja saldo remanescente, deverá ser acrescido de 10% de multa e 

10% de honorários advocatícios.

Após, intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1038398 Nr: 40772-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON EDUARDO COLETA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSUELO MARIA PINTO DE CAMPOS, JÚLIO 

JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Vistos etc.

Às fls. 82/84 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

No que tange a importância bloqueada (Fls.75/80), determino o 

desbloqueio dos valores penhorados, via Bacenjud, em favor do 

executado.

Custas pela requerida. Honorários advocatícios, conforme acordado pelas 

partes.

 P. R. I.

 Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

formalidades de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739569 Nr: 36228-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP CATARINENSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora , na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre as correspondência devolvidas prazo 

legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1013880-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS FERNANDO BIANCHIN OAB - SP291467 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISSEM KHALIL (EMBARGADO)

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (EMBARGADO)

DENIS FERNANDO DA SILVA (EMBARGADO)

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013880-09.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

WILSON FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: WISSEM KHALIL, DENIS 

FERNANDO DA SILVA, CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA, CONSTRUTORA 

PALEARE LTDA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Terceiro, proposto 

por WILSON FERNANDES DA SILVA em desfavor de WISSEM KHALIL, 

DENIS GERNANDO SILVA, CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA e 

CONSTRUTORA PALEARE LTDA, devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, proceda-se o apensamento/vinculação destes Embargos aos 

autos principais nº 1035050-71.2018.8.11.0041, de acordo com o que 

dispõe o art. 676 do CPC. O embargante alega que, em 18 de Dezembro de 

2017 foi averbado um comunicado de execução no livro de registro da 

aeronave de fabricação BEECH AIRCRAFT, modelo A36, nº de série 

E-551, marcas PT-JNL e categoria de registro TPP. Aduz que, a referida 

aeronave foi alienada ao requerente pela Construtora Paleare Ltda, na 

data de 07 de Dezembro de 2017. Elucida que, a compra e venda da 

aeronave fora realizada 11 dias antes do comunicado de execução no 

registro da aeronave, sendo assim no momento da aquisição foram 

tomadas todas as cautelas necessárias, e com isso pode-se afirmar que o 

embargante é terceiro de boa-fé. Por fim, pugna pelo deferimento da 

medida liminar, para determinar o cancelamento do comunicado de 

execução no registro de propriedade da aeronave de fabricante BEECH 

AIRCRAFT, modelo A36, nº de série E-551, marcas PT-JNL. É O 

RELATÓRIO DECIDO Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC 
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prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Nesse diapasão a probabilidade do direito consiste no fato de 

que, em tese, o bem penhorado não pertencia ao acervo patrimonial da 

parte embargada quando este foi anotado, o que se comprova com o 

recibo de compra e venda da aeronave em 07/12/2017, registado em 

cartório (ID 13313770), bem como o Registro Aeronáutico, onde consta 

como proprietário da aeronave objeto da presente demanda o Sr. Wilson 

Fernandes da Silva, ora embargante (ID 13313775). Por sua vez o perigo 

de dano reside no fato de aeronave de propriedade e posse da 

embargante ter uma anotação em virtude de ação de outrem o qual não é 

proprietário nem possuidor do bem. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a parte requerida. Com essas considerações, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a SUSPENSÃO dos 

autos em apenso, em relação apenas ao presente bem e o imediato 

cancelamento do comunicado de execução no registro de propriedade da 

aeronave de fabricante BEECH AIRCRAFT, modelo A36, nº de série E-551, 

marcas PT-JNL. OFICIE-SE a Agência Nacional de Aviação Civil acerca da 

presente decisão. Por fim, recebo os embargos de terceiro, CITE-SE O 

EMBARGADO, na pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de 

junho de 2018. GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015810-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DOS SANTOS MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13664898. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Vinicíus dos Santos 

Martinez em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo que é 

estudante do curso de medicina, sendo beneficiário do FIES, com 

cobertura de 100% desde 2014 e como de costume, realiza os 

aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do custeio de 100% pelo 

Governo Federal, a ré unilateralmente reduziu o percentual financiado para 

80,59% e efetua uma cobrança de R$ 18.143,88, e diante da 

impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito estudantil. 

Que, além disso, para obrigar o autor a tal pagamento, lançou o referido 

débito junto à cobrança de “sala especial”, ou seja, não emite boleto de 

forma individualizada. Assim, requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar a ré a promover a suspensão de qualquer cobrança, além 

daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se abster de incluir o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice ao autor de 

realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o portal do 

acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa diária. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se a existência de contrato 

firmado entre a requerente e o FNDE em 2015 para abertura de crédito 

para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso 

de graduação (ID 13555273), e desde então os aditamentos vêm sendo 

efetuados pela parte autora, mesmo assim a ré efetua cobrança de valor, 

discriminado como “Serviços Educacionais Fies” (ID 13555276), 

demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que o autor poderá ser impedido de prosseguir com 

o curso, e ainda sofrer as consequências da suposta inadimplência. 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 oautor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se abster de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice 

ao autor de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o 

portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa no 

valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 60.000,00. 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”. 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 ao requerido, 

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 21/08/2018, 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 
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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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016582-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AUGUSTO DA SILVA BUCAIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13771002. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Matheus Augusto 

da Silva Bucair em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo que 

é estudante do curso de medicina, sendo beneficiário do FIES, com 

cobertura de 100% desde 2015 e como de costume, realiza os 

aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do custeio de 100% pelo 

Governo Federal, a ré efetua uma cobrança de R$ 6.967,08, e diante da 

impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito estudantil. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

promover a suspensão de qualquer cobrança, além daquelas já 

suportadas pelo Fies (100%), em especial a de R$ 6.967,08; se abster de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice 

ao autor de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o 

portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa 

diária. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se a existência de contrato firmado entre a requerente e o FNDE 

para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com 

cobertura de 100% do curso de graduação (ID 13664408), e desde então 

os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora, mesmo assim a ré 

efetua cobrança de valor (ID 13664400), demonstrando a probabilidade do 

direito pleiteado. Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que o 

autor poderá ser impedido de prosseguir com o curso, e ainda sofrer as 

consequências da suposta inadimplência. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder 

a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida 

não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão 

de qualquer cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%), 

especialmente a de R$ 6.967,08; se abster de incluir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice ao autor de realizar a 

rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o portal do acadêmico e 

demais serviços disponíveis, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, 

por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 60.000,00. 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". 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 a 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 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014307-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIKSON COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA 

LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a associação ao processo de n . 

1024401-47.2017.8.11.0041. Intime-se o embargado, por seu advogado, 

para, se manifestar sobre o bem ofertado à penhora pelo embargante, e 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 dias. Após, volte-me 

concluso para análise do pedido de atribuição ou não de efeito 

suspensivo. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007904-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TKLA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1007904-55.2017 Indefiro o pedido ID 

12037119 com relação o Sistema Renajud, vez que não fornece endereço, 

entretanto determino que se proceda a consulta junto ao Sistema Infojud 

acerca do endereço da executada cuja informação segue anexa a esta 

decisão. Considerando que o endereço constante na pesquisa é o mesmo 

que a executada não foi encontrada, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre a pesquisa anexa postulando o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017100-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO CRISTIANO DE SOUZA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1017100-49.2017 Em face da implementação do Sistema INFOJUD, 

proceda à consulta do endereço do executado, Aldo Cristiano De Souza 

Leite, cuja informação segue anexa a esta decisão. Considerando que o 

endereço constante na pesquisa anexa é diverso onde o executado não 

foi encontrado, cite-o, no endereço constante na pesquisa anexa, nos 

termos do despacho inicial (ID 9147049). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 

de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015991-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVILAZIO NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA CRISTINA MARTINS (RÉU)

 

Visto. Ivilazio Neves da Silva ajuizou a presente Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis com pedido de Liminar em desfavor da Roberto Luiz 

Lopes da Silva e Cláudia Cristina Martins Lopes, ao argumento de que 

firmou Contrato de Locação Residencial com os réus, mas eles estão 

inadimplentes com o pagamento dos aluguéis desde dezembro/2017, além 

dos encargos da locação, deixando, assim, de cumprir com a sua 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para 

determinar a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale 

destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da 

medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O 

art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar 

para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da 

parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; 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”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou o Contrato de Locação (ID 13579575) afirmando que a 

parte ré está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada (ID 

13579576), permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, o 

deferimento da medida liminar está condicionado ao oferecimento de 

caução, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel 

poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o 

bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre 

convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, de 

art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para 

determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob 

pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que 

desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Apresentada a caução pela parte autora, lavre-se o termo, 

após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 21/08/2018, às 11h30min 

para audiência de conciliação, que será 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, 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, 25 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010432-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. A (AUTOR)

D. F. M. A, (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Visto. Proceda-se a correção do polo ativo, conforme petição de Id. 

13147887, sendo os autores menores L. R. M. A e D. F. M. A, 

representados pela genitora Eberly Eudes Moraes e Leonardo Vinicius de 

Moraes Alves. Cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por L. R. M. A, D. F. M. A, representadas pela genitora Eberly Eudes 

Moraes e Leonardo Vinicius de Moraes Alves, em desfavor do Banco do 

Brasil S.A, afirmando que recebem valores a título de pensão alimentícia 

na conta corrente junto ao réu, de titularidade de sua genitora, e que esta 

havia firmado contrato de empréstimo, mas em razão da falta de 

pagamento, o requerido passou a reter automaticamente a verba alimentar. 

Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja determinado 

ao réu que suspenda os descontos online, realizados no item denominado 

“Recebimento de Proventos Estado de Mato Grosso”, creditado na conta 
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de titularidade de Eberly, bem como se abstenha de inserir o nome desta 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento da demanda. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelos diversos documentos 

colacionados que os autores realmente recebem verba a título de pensão 

alimentícia na conta bancária que sua genitora Eberly possui junto ao réu, 

e que esta firmou contrato de empréstimo com o requerido, sendo que as 

parcelas estão sendo descontadas automaticamente de tal verba. 

Sabe-se que os descontos de empréstimo em conta não podem atingir a 

verba de pensão alimentícia, já que possui caráter alimentar e não tem 

vínculo com a dívida contraída pela genitora, ou seja, o patrimônio dos pais 

não se confunde com o patrimônio dos filhos. A propósito: CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. BANCO. CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA 

GENITORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. 

IMPENHORABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO 

VALOR RETIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA DATA DO 

DESCONTO. JUROS LEGAIS. 1. Trata-se de apelações interpostas em 

face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, 

a fim de confirmar a tutela antecipada deferida e determinar ao banco/réu 

que cessassem os descontos oriundos de empréstimo dos valores 

recebidos a título de pensão alimentícia e, ainda, condená-lo ao pagamento 

de indenização a título de danos morais. 2. O art. 1.707 do Código Civil é 

enfático ao determinar que "pode o credor não exercer, porém lhe é 

vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito 

insuscetível de cessão, compensação ou penhora". 3. O patrimônio da 

genitora não se confunde com o dos filhos. Por esse motivo, as quantias 

destinadas à subsistência dos jovens não podem ser utilizadas para quitar 

débito da mãe, oriundo de contrato firmado entre esta e o banco réu. [...] 6. 

Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e 

parcialmente provido. (TJDF, Acórdão n.1045236, 20161110017697APC, 

Relator: Sandoval Oliveira 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/09/2017, 

Publicado no DJE: 12/09/2017. Pág.: 191/210). Negritei. Além disso, é 

notório o perigo de dano, vez que os descontos comprometem a 

subsistência dos autores. 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. Por outro lado, 

indefiro o pedido para que o réu se abstenha de inserir o nome de Eberly 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, primeiro porque ela não integra a 

demanda e segundo, porque não se está discutindo a validade da dívida, 

mas apenas para que o pagamento das parcelas não atinja a verba 

alimentar dos autores, por ser de responsabilidade apenas de Eberly. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar ao réu a 

promover a suspensão dos descontos online, realizados no item 

denominado “Recebimento de Proventos Estado de Mato Grosso”, 

creditado na conta de titularidade de Eberly, a partir da parcela 

subsequente a esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, 

por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 20.000,00. 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 ao requerido, 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 21/08/2018, às 

11h30min horas 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, 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 CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Quanto à procuração apresentada no Id. 13147910, intime-se a 

parte autora para regularizar a representação, conforme despacho de Id. 

12992544, no sentido de apresentar instrumento em que Eberly representa 

as menores, e não apenas em nome dela, no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026452-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VITORINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE CESAR DE REZENDE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1026452-31.2017 Em face da implementação do Sistema INFOJUD, 

proceda à consulta do endereço da requerida, Idalice Cesar De Rezende, 

cuja informação segue anexa a esta decisão. Considerando que o 

endereço constante na pesquisa anexa é diverso onde a requerida não foi 

encontrada, cite-a, no endereço constante na pesquisa anexa, nos termos 
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do despacho inicial (ID 9734103). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015239-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NEVES DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1015239-28.2017 Indefiro, por ora o pedido de 

ID 12587865, com relação a pesquisa junto ao Bancejud com a intenção de 

indisponibilidade de bens, considerando que trata-se de ação monitória, 

que ainda não foi convertida em execução. Indefiro, ainda, a pesquisa no 

Sistema Renajud, vez que este não fornece endereço, entretanto procedo 

a consulta no Sistema Infojud acerca do endereço do requerido, cuja 

informação segue anexa a esta decisão. Considerando que o endereço 

constante na pesquisa é o mesmo que o requerido não foi encontrado, 

defiro a expedição de ofício formulado no pedido de ID 12587865, a Brasil 

Telecom e a Câmara de Dirigentes Lojistas. Com a resposta dos ofícios, 

intime-se o exequente para se manifestar sobre a pesquisa anexa 

postulando o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, 

Indefiro a expedição de ofício ao TRE por falta de amparo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036770-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Pablo Rodrigo Alves de Souza, em desfavor do 

Banco Pan S.a, aduzindo que ao analisar o extrato de sua conta bancária, 

constatou a entrada de um crédito no valor de R$ 16.060,70, realizado 

pelo réu, e obteve informações de que a quantia era decorrente de um 

contrato de empréstimo, o qual afirma não ter pactuado. Narra que 

procurou o réu e lhe foi fornecido um número de conta para que pudesse 

fazer a devolução do dinheiro, e um dia após efetuado o estorno, o réu 

creditou novamente tal quantia na conta do autor, e realiza descontos 

mensais das parcelas em sua folha de pagamento, no valor de R$ 508,00, 

assim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado ao requerido a suspender imediatamente os referidos 

descontos, e que se abstenha de negativar o nome do autor nos órgão de 

proteção ao crédito, 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] No caso vertente, 

observa-se pela cópia da proposta/contrato de Id. 11010856, que o valor 

do suposto empréstimo é de R$ 16.060,70, o mesmo em que o autor 

comprova a tentativa de devolução para o réu (Id. 11010831), do qual 

estão sendo realizados os descontos na folha de pagamento do autor. 

Assim, diante da discussão acerca da sua validade, mostra-se prudente 

suspender a cobrança. Além disso, é notório o perigo de dano, vez que se 

o autor deixar de honrar com os pagamentos, poderá sofrer com as 

consequências da mora. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré, que poderá obter ressarcimento financeiro. 

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar ao réu a suspender imediatamente o referido desconto na folha 

de pagamento do autor, e que se abstenha de negativar o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do contrato discutido nesta 

demanda. Para que não haja enriquecimento ilícito, deverá o autor 

consignar em juízo o valor que recebeu acerca do suposto empréstimo 

(R$ 16.060,70), o qual afirma ter sido novamente depositado pelo réu, no 

prazo de cinco dias, sob pena de revogação da tutela urgente. 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 do requerente em 

relação aos requeridos, 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 21/08/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, 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. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 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.
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Processo Número: 1015638-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE PLENITUDE HUMANA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Repetição do 

Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Instituto Brasileiro de Plenitude Humana em desfavor de Tim 

Celular S/A, aduzindo que em 23/08/2016 firmou contrato de prestação de 

serviço de telefonia móvel com a ré, e em 10/08/2017 realizou a 

portabilidade de todo o contrato para a empresa Claro S.A, entretanto, a 

requerida continua realizando cobrança, sem qualquer prestação do 

serviço. Narra que mesmo discordando e para evitar a negativação do seu 

nome, realizou o pagamento de todas as faturas, e como não obteve 

solução junto a ré, requer o deferimento da tutela de urgência para que 

seja declarada a rescisão do contrato, consequentemente determinado a 

ré a se abster de efetuar qualquer cobrança e inserir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de 

urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do 

direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido, restou demonstrada por meio do contrato 

firmado com a ré, colacionado pelo autor (Id. 13529766), e em 10/08/2017 

o autor firmou contrato com a empresa claro, conforme comprovado no 

arquivo de Id. 13604145. Vê-se ainda que ré reconheceu a 

rescisão/portabilidade, tanto efetuou cobrança acerca de multa, descrito 

na fatura de Id. 13529851, com vencimento em 15/10/17, e inclusive foi 

comprovado o pagamento pelo autor, mesmo assim a requerida vem 

efetuando cobranças mensalmente. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que se o 

autor deixar de honrar com o pagamento, poderá sofrer com as 

consequências da mora, o que prejudicaria a atividade comercial 

desempenhada. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição 

da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por 

sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de 

dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento 

do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, com 

relação à rescisão do contrato, mostra-se prudente a oitiva da parte 

contrária, até porque a suspensão da cobrança atinge a finalidade 

pretendida. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de efetuar qualquer cobrança acerca do 

contrato de telefonia aqui discutido e inserir o nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito. Designo o dia 21/08/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 26 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 447351 Nr: 21301-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. Q. S., GABRIELA VANESSA BORGES DE 

QUEIROZ, GABRIELA VANESSA BORGES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13.380, CAROLINA APAZ FERRAZ - OAB:13380/MT, RUI BUENO 

FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FREDERICO A. PIMENTA CERQUEIRA - 

OAB:11769, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Código - 447351

Vistos,

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento de 

toda a quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 26 de junho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721065 Nr: 16547-29.2011.811.0041

 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: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURAZZI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946245 Nr: 58135-11.2014.811.0041

 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: THIAGO CORREA LEITE, DOLLY FRANCINI DA SILVA 

DIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

EMPRESA SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 
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- OAB:21.310/MT, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21310, 

VINICIUS DE MORAES ARANTES - OAB:15.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial apenas 

para:1)Declarar rescindo o contrato particular de promessa de compra e 

venda de fls. 45/57;2)Que as rés procedam a devolução dos valores 

pagos devendo reter a título de multa contratual a quantia de 10% (dez por 

centos) do valor efetivamente pago devidamente atualizado, a quantia a 

ser devolvida deverá ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a 

data do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citaçãoComo 

os autores decaíram em grande parte dos pedidos condeno-os ao 

pagamento de 70% (setenta por cento) e a ré 30% (trinta por cento) das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto 

no artigo 85, § 2º e artigo 86 do Novo Código de Processo Civil, entretanto 

por serem os autores beneficiários da justiça gratuita fica suspensa sua 

exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do NCPC.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de junho de 2018.Sinii Savana Bosse 

Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1034582 Nr: 38935-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMR, HANDERSON RAINIER RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Vinicius Pereira - 

OAB:OAB/RJ84367, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 

8117

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063992 Nr: 52703-74.2015.811.0041

 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: EDUARDO PIRES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171934 Nr: 40962-03.2016.811.0041

 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: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:, FABIUS DELBONI DE ANDRADE - OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 450846 Nr: 23325-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. Q. S., GABRIELA VANESSA BORGES DE 

QUEIROZ, GABRIELA VANESSA BORGES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Código - 450846

Vistos,

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente da quantia pedida as fls. 

463/464, depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 26 de junho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1119802 Nr: 18684-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA AX-KAR DE SABOIA CAMPOS, 

MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fl. 51/53 com relação o Sistema Renajud, vez que não 

fornece endereço, entretanto determino que se proceda a consulta junto 

ao Sistema Infojud acerca do endereço dos requeridos cuja informação 

segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, cite-os nos 

termos da decisão de fl. 32.

Caso contrário, intime-se a parte autora para postular o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57716 Nr: 12165-42.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ GUILHERME 

FÉLIX LENZI, para devolução dos autos nº 12165-42.2001.811.0041, 

Protocolo 57716, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170815 Nr: 40540-28.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 199 de 557



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIRA WANZUITA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VI c/c artigo 354, do Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

todavia, considerando que ela é beneficiário da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50).Libere-se o valor dos 

honorários periciais depositados em juízo, em favor da parte ré.Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de 

junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733808 Nr: 30067-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIO 

CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte 

requerida/executada, o prazo para efetuar o pagamento do débito ou 

apresentar defesa. Diante disso, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015810-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DOS SANTOS MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13664898. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Vinicíus dos Santos 

Martinez em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo que é 

estudante do curso de medicina, sendo beneficiário do FIES, com 

cobertura de 100% desde 2014 e como de costume, realiza os 

aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do custeio de 100% pelo 

Governo Federal, a ré unilateralmente reduziu o percentual financiado para 

80,59% e efetua uma cobrança de R$ 18.143,88, e diante da 

impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito estudantil. 

Que, além disso, para obrigar o autor a tal pagamento, lançou o referido 

débito junto à cobrança de “sala especial”, ou seja, não emite boleto de 

forma individualizada. Assim, requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar a ré a promover a suspensão de qualquer cobrança, além 

daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se abster de incluir o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice ao autor de 

realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o portal do 

acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa diária. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se a existência de contrato 

firmado entre a requerente e o FNDE em 2015 para abertura de crédito 

para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso 

de graduação (ID 13555273), e desde então os aditamentos vêm sendo 

efetuados pela parte autora, mesmo assim a ré efetua cobrança de valor, 

discriminado como “Serviços Educacionais Fies” (ID 13555276), 

demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que o autor poderá ser impedido de prosseguir com 

o curso, e ainda sofrer as consequências da suposta inadimplência. 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 oautor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%); se abster de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice 

ao autor de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o 

portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa no 

valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 60.000,00. 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”. Assim, considerando a potencial relação 
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de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

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 21/08/2018, 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016582-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AUGUSTO DA SILVA BUCAIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13771002. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Matheus Augusto 

da Silva Bucair em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo que 

é estudante do curso de medicina, sendo beneficiário do FIES, com 

cobertura de 100% desde 2015 e como de costume, realiza os 

aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do custeio de 100% pelo 

Governo Federal, a ré efetua uma cobrança de R$ 6.967,08, e diante da 

impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito estudantil. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

promover a suspensão de qualquer cobrança, além daquelas já 

suportadas pelo Fies (100%), em especial a de R$ 6.967,08; se abster de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice 

ao autor de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o 

portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa 

diária. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se a existência de contrato firmado entre a requerente e o FNDE 

para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com 

cobertura de 100% do curso de graduação (ID 13664408), e desde então 

os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora, mesmo assim a ré 

efetua cobrança de valor (ID 13664400), demonstrando a probabilidade do 

direito pleiteado. Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que o 

autor poderá ser impedido de prosseguir com o curso, e ainda sofrer as 

consequências da suposta inadimplência. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder 

a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida 

não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão 

de qualquer cobrança, além daquelas já suportadas pelo Fies (100%), 

especialmente a de R$ 6.967,08; se abster de incluir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice ao autor de realizar a 

rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o portal do acadêmico e 

demais serviços disponíveis, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, 

por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 60.000,00. 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". 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 a 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 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
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CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015991-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVILAZIO NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA CRISTINA MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Ivilazio Neves da Silva ajuizou a presente Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis com pedido de Liminar em desfavor da Roberto Luiz 

Lopes da Silva e Cláudia Cristina Martins Lopes, ao argumento de que 

firmou Contrato de Locação Residencial com os réus, mas eles estão 

inadimplentes com o pagamento dos aluguéis desde dezembro/2017, além 

dos encargos da locação, deixando, assim, de cumprir com a sua 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para 

determinar a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale 

destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da 

medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O 

art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar 

para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da 

parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; 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”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou o Contrato de Locação (ID 13579575) afirmando que a 

parte ré está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada (ID 

13579576), permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, o 

deferimento da medida liminar está condicionado ao oferecimento de 

caução, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel 

poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o 

bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre 

convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, de 

art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para 

determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob 

pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que 

desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Apresentada a caução pela parte autora, lavre-se o termo, 

após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 21/08/2018, às 11h30min 

para audiência de conciliação, que será 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, 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, 25 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010432-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. A (AUTOR)

D. F. M. A, (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a correção do polo ativo, conforme petição de Id. 

13147887, sendo os autores menores L. R. M. A e D. F. M. A, 

representados pela genitora Eberly Eudes Moraes e Leonardo Vinicius de 

Moraes Alves. Cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por L. R. M. A, D. F. M. A, representadas pela genitora Eberly Eudes 

Moraes e Leonardo Vinicius de Moraes Alves, em desfavor do Banco do 

Brasil S.A, afirmando que recebem valores a título de pensão alimentícia 

na conta corrente junto ao réu, de titularidade de sua genitora, e que esta 

havia firmado contrato de empréstimo, mas em razão da falta de 

pagamento, o requerido passou a reter automaticamente a verba alimentar. 

Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja determinado 

ao réu que suspenda os descontos online, realizados no item denominado 

“Recebimento de Proventos Estado de Mato Grosso”, creditado na conta 

de titularidade de Eberly, bem como se abstenha de inserir o nome desta 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento da demanda. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelos diversos documentos 

colacionados que os autores realmente recebem verba a título de pensão 

alimentícia na conta bancária que sua genitora Eberly possui junto ao réu, 

e que esta firmou contrato de empréstimo com o requerido, sendo que as 

parcelas estão sendo descontadas automaticamente de tal verba. 

Sabe-se que os descontos de empréstimo em conta não podem atingir a 

verba de pensão alimentícia, já que possui caráter alimentar e não tem 

vínculo com a dívida contraída pela genitora, ou seja, o patrimônio dos pais 

não se confunde com o patrimônio dos filhos. A propósito: CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. BANCO. CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA 

GENITORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. 

IMPENHORABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO 

VALOR RETIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA DATA DO 

DESCONTO. JUROS LEGAIS. 1. Trata-se de apelações interpostas em 

face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, 

a fim de confirmar a tutela antecipada deferida e determinar ao banco/réu 

que cessassem os descontos oriundos de empréstimo dos valores 

recebidos a título de pensão alimentícia e, ainda, condená-lo ao pagamento 

de indenização a título de danos morais. 2. O art. 1.707 do Código Civil é 

enfático ao determinar que "pode o credor não exercer, porém lhe é 

vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito 

insuscetível de cessão, compensação ou penhora". 3. O patrimônio da 

genitora não se confunde com o dos filhos. Por esse motivo, as quantias 

destinadas à subsistência dos jovens não podem ser utilizadas para quitar 

débito da mãe, oriundo de contrato firmado entre esta e o banco réu. [...] 6. 

Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e 

parcialmente provido. (TJDF, Acórdão n.1045236, 20161110017697APC, 

Relator: Sandoval Oliveira 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/09/2017, 

Publicado no DJE: 12/09/2017. Pág.: 191/210). Negritei. Além disso, é 

notório o perigo de dano, vez que os descontos comprometem a 
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subsistência dos autores. 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. Por outro lado, 

indefiro o pedido para que o réu se abstenha de inserir o nome de Eberly 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, primeiro porque ela não integra a 

demanda e segundo, porque não se está discutindo a validade da dívida, 

mas apenas para que o pagamento das parcelas não atinja a verba 

alimentar dos autores, por ser de responsabilidade apenas de Eberly. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar ao réu a 

promover a suspensão dos descontos online, realizados no item 

denominado “Recebimento de Proventos Estado de Mato Grosso”, 

creditado na conta de titularidade de Eberly, a partir da parcela 

subsequente a esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, 

por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 20.000,00. 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 ao requerido, 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 21/08/2018, às 

11h30min horas 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, 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 CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Quanto à procuração apresentada no Id. 13147910, intime-se a 

parte autora para regularizar a representação, conforme despacho de Id. 

12992544, no sentido de apresentar instrumento em que Eberly representa 

as menores, e não apenas em nome dela, no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 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: 1036770-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Pablo Rodrigo Alves de Souza, em desfavor do 

Banco Pan S.a, aduzindo que ao analisar o extrato de sua conta bancária, 

constatou a entrada de um crédito no valor de R$ 16.060,70, realizado 

pelo réu, e obteve informações de que a quantia era decorrente de um 

contrato de empréstimo, o qual afirma não ter pactuado. Narra que 

procurou o réu e lhe foi fornecido um número de conta para que pudesse 

fazer a devolução do dinheiro, e um dia após efetuado o estorno, o réu 

creditou novamente tal quantia na conta do autor, e realiza descontos 

mensais das parcelas em sua folha de pagamento, no valor de R$ 508,00, 

assim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado ao requerido a suspender imediatamente os referidos 

descontos, e que se abstenha de negativar o nome do autor nos órgão de 

proteção ao crédito, 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] No caso vertente, 

observa-se pela cópia da proposta/contrato de Id. 11010856, que o valor 

do suposto empréstimo é de R$ 16.060,70, o mesmo em que o autor 

comprova a tentativa de devolução para o réu (Id. 11010831), do qual 

estão sendo realizados os descontos na folha de pagamento do autor. 

Assim, diante da discussão acerca da sua validade, mostra-se prudente 

suspender a cobrança. Além disso, é notório o perigo de dano, vez que se 

o autor deixar de honrar com os pagamentos, poderá sofrer com as 

consequências da mora. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré, que poderá obter ressarcimento financeiro. 

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 
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determinar ao réu a suspender imediatamente o referido desconto na folha 

de pagamento do autor, e que se abstenha de negativar o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do contrato discutido nesta 

demanda. Para que não haja enriquecimento ilícito, deverá o autor 

consignar em juízo o valor que recebeu acerca do suposto empréstimo 

(R$ 16.060,70), o qual afirma ter sido novamente depositado pelo réu, no 

prazo de cinco dias, sob pena de revogação da tutela urgente. 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 do requerente em 

relação aos requeridos, 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 21/08/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, 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. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 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: 1015638-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE PLENITUDE HUMANA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Repetição do 

Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Instituto Brasileiro de Plenitude Humana em desfavor de Tim 

Celular S/A, aduzindo que em 23/08/2016 firmou contrato de prestação de 

serviço de telefonia móvel com a ré, e em 10/08/2017 realizou a 

portabilidade de todo o contrato para a empresa Claro S.A, entretanto, a 

requerida continua realizando cobrança, sem qualquer prestação do 

serviço. Narra que mesmo discordando e para evitar a negativação do seu 

nome, realizou o pagamento de todas as faturas, e como não obteve 

solução junto a ré, requer o deferimento da tutela de urgência para que 

seja declarada a rescisão do contrato, consequentemente determinado a 

ré a se abster de efetuar qualquer cobrança e inserir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de 

urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do 

direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido, restou demonstrada por meio do contrato 

firmado com a ré, colacionado pelo autor (Id. 13529766), e em 10/08/2017 

o autor firmou contrato com a empresa claro, conforme comprovado no 

arquivo de Id. 13604145. Vê-se ainda que ré reconheceu a 

rescisão/portabilidade, tanto efetuou cobrança acerca de multa, descrito 

na fatura de Id. 13529851, com vencimento em 15/10/17, e inclusive foi 

comprovado o pagamento pelo autor, mesmo assim a requerida vem 

efetuando cobranças mensalmente. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que se o 

autor deixar de honrar com o pagamento, poderá sofrer com as 

consequências da mora, o que prejudicaria a atividade comercial 

desempenhada. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição 

da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por 

sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de 

dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento 

do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, com 

relação à rescisão do contrato, mostra-se prudente a oitiva da parte 

contrária, até porque a suspensão da cobrança atinge a finalidade 

pretendida. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de efetuar qualquer cobrança acerca do 

contrato de telefonia aqui discutido e inserir o nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito. Designo o dia 21/08/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 26 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT2900/O (ADVOGADO)

REGINALDO PEDROSO DE FRANCA FILHO OAB - 622.533.951-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVE INVESTIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para 

comprovar a sua hipossuficiência financeira ou efetuar o pagamento das 

custas e taxa judiciária de distribuição, tudo no prazo de quinze dias (Id. 

13186838). No Id. 13811974 foi certificado o decurso do prazo. É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, qual seja apresentar documentos para 

comprovar a sua hipossuficiência financeira ou efetuar o pagamento das 

custas e taxa judiciária de distribuição, assim, o indeferimento da petição 

inicial é de rigor, diante da ausência de interesse da parte, bem como pelo 

descumprimento da ordem judicial. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. E o artigo 290 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que: “Art. 290. 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”. No caso, a parte autora, 

apesar de devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para 

sanar a irregularidade apontada, sendo que o indeferimento da petição 

inicial se impõe. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação 

pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do 

artigo 485 do NCPC. Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o 

descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I c/c IV, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de citação 

da parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(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 SENTENÇA Processo: 1015992-82.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/12/2014, 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), 

e ao pagamento do reembolso das despesas médico-hospitalares no valor 

de R$ 1.442,00 (mil quatrocentos e quarenta e dois 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, ausência 

de requisito autorizador do recebimento da indenização devido à 

inadimplência do autor quanto ao pagamento do seguro, bem como falta do 

interesse de agir devido à satisfação da indenização em sede 

administrativa. No mérito postula pela improcedência do pedido devido a 

regularidade do valor pago, manifesta acerca do pagamento efetuado em 

via administrativa e da má-fé da parte autora, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, valor pago administrativamente, bem como quanto à 

correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte ré 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), e ao pagamento do reembolso das 

despesas médico-hospitalares no valor de R$ 1.442,00 (mil quatrocentos e 

quarenta e dois reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 14/12/2014. Preliminarmente, quanto ao argumento de que o 

autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à ausência de 

comprovação do pagamento do seguro, vez que estava inadimplente à 

época do sinistro, não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: E M E 

N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INVALIDEZ 

PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

SÚMULA 257 DO STJ - VÍTIMA INADIMPLENTE PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR - O PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO É REQUISITO PARA A 

CONCESSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1) O 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é condição para que seja 

concedido o valor indenizatório, ainda que o beneficiário (vítima do 

acidente) inadimplente seja proprietário de veículo automotor. 2) A Súmula 

257, do STJ, pacificou o entendimento que a Seguradora não pode se 

eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio 

do seguro. 3) Não é necessário manifestação acerca de artigos da 

Constituição e de lei citados, se tais dispositivos não foram atacados no 

bojo do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. 4) Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-MS - APL: 08142942620148120001 MS 

0814294-26.2014.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de 

Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2016). 

Pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de 

interesse processual devido à satisfação da indenização em esfera 

administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 

do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido: “E M E N 

T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA 

- PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO SEGURO - COBRANÇA 

DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE - 

COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a utilidade e a 

necessidade do provimento jurisdicional, afasta-se a preliminar de falta de 

interesse de agir. Tendo recebido apenas parte da cobertura do seguro 

obrigatório de DPVAT, o beneficiário tem interesse processual na 

reclamação da diferença. Comprovado o acidente de trânsito e a invalidez 

permanente ocasionada por esse sinistro, resta garantido o direito de a 

vítima receber indenização do seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos 

da Súmula nº 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez. O termo inicial para a correção monetária nos casos de 

indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de 

via terrestre (DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do 

evento danoso.” (TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 

0012728-48.2009.8.12.0002, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de 

Julgamento: 16/04/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) 
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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 14/12/2014. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior 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; 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 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% 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 o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, a 

parte autora recebeu pagamento administrativo no valor de R$ 7.087,50 

(sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em razão de lesão 

permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nestes autos, 

como consta ID 9497885 – Pág. 93, logo a parte recebeu todo o valor 

indenizatório a que faz jus. Quanto ao pedido de ressarcimento das 

despesas médicas e suplementares, verifica-se que, embora a parte 

autora tenha citado em sua petição inicial nota fiscal referente às 

despesas médicas, não há nos autos a referida documentação, sendo 

assim, não há como esse juízo analisar este pedido. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT promovida por Antonio Rodrigues da Rocha em 

desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 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: 1000122-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALMIR CASALI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ALMIR CASALI, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança da diferença 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 09/05/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do saldo remanescente relativo ao seguro obrigatório, de 

acordo com o que for apurado na perícia médica judicial, 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 processual devido à satisfação da indenização em esfera 

administrativa, inépcia da petição inicial devido à ausência de pedido 

específico quanto ao valor de eventual condenação, bem como ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro. No mérito postula pela 

improcedência do pedido de complementação da indenização, a quitação, 

insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, 

discorre sobre os valores da indenização, forma de pagamento, manifesta 

acerca do laudo pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária 

e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte ré 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do saldo 

remanescente relativo ao seguro obrigatório – DPVAT, de acordo com o 

que for apurado na perícia médica judicial, em razão de acidente de 

trânsito em que afirma ter sido vítima em 09/05/2016. 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 processual devido à satisfação da indenização em esfera 

administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 
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do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “E M E N T 

A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA 

- PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO SEGURO - COBRANÇA 

DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE - 

COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a utilidade e a 

necessidade do provimento jurisdicional, afasta-se a preliminar de falta de 

interesse de agir. Tendo recebido apenas parte da cobertura do seguro 

obrigatório de DPVAT, o beneficiário tem interesse processual na 

reclamação da diferença. Comprovado o acidente de trânsito e a invalidez 

permanente ocasionada por esse sinistro, resta garantido o direito de a 

vítima receber indenização do seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos 

da Súmula nº 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez. O termo inicial para a correção monetária nos casos de 

indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de 

via terrestre (DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do 

evento danoso.” (TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 

0012728-48.2009.8.12.0002, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de 

Julgamento: 16/04/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) 

A parte ré alega a inépcia da petição inicial devido à ausência de pedido 

específico quanto ao valor de eventual condenação, argumentando que a 

parte postulante expõe sua pretensão de forma confusa. Entretanto, esta 

alegação não prospera vez que resta claro que a autora almeja receber o 

saldo remanescente do seguro obrigatório, aduzindo que o quantum 

deverá ser apurado de acordo com o resultado da perícia médica judicial, 

motivo pelo qual afasto a preliminar invocada. A ré alega, ainda, a 

ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro, 

argumentando que os documentos pessoais do autor juntados aos autos 

estão ilegíveis. Entretanto, embora os documentos acostados não estejam 

perfeitamente legíveis, são ratificados nos demais documentos acostados 

aos autos, motivo pelo qual afasto a preliminar invocada. 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 09/05/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ALMIR CASALI, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito 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 ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% 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 o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, a parte 

autora recebeu pagamento administrativo no valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), como consta ID 

8036245 – Pág. 37, logo a parte recebeu todo o valor indenizatório a que 

faz jus. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança da diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por 

Almir Casali em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 27 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: 1000700-57.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIO CESAR DEONIZIO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JULIO CESAR 

DEONIZIO 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 28/12/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, 

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, falta do interesse de agir pela necessidade de prévio pedido 

administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, bem 

como a ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. No 

mérito alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência 

de provas da invalidez, discorre sobre os valores da indenização e 

pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor aos beneficiários do seguro DPVAT, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto à correção monetária, aos juros e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o 
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relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, em razão 

de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 28/12/2016. 

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 em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. 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. A 

parte ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais à regulação 

do sinistro, a saber, RG e CPF, no entanto, embora não tenha sido juntada 

cópia dos documentos pessoais, esses estão presentes nos demais 

documentos acostados aos autos, motivo pelo qual afasto a preliminar 

invocada. 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”. 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 28/12/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JULIO CESAR DEONIZIO DA 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito 

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 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 direito, 

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 o autor 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 

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, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 
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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$ 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, 27 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: 1027986-10.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAQUIM RIBEIRO REINALDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOAQUIM RIBEIRO REINALDO, 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 11/06/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no País, 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, ausência de comprovação da entrega 

da documentação, falta do interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo prévio, 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, impossibilidade 

de vinculação ao salário mínimo, plena vigência da lei 11.482/07, manifesta 

acerca do 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 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 montante de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, em razão 

de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 11/06/2017. 

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, 

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) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, 

este assunto será analisado com o mérito por com ele se confundir. 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 11/06/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JOAQUIM RIBEIRO REINALDO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior 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 
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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 

superior 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 o autor 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. 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 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

27 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: 1015701-82.2017.8.11.0041. AUTOR: ANA 

MARIA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. ANA MARIA DE SOUZA, 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 

13/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, 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, a falta de interesse processual pela 

ausência de requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, 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, no valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, em razão de 

acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 13/02/2017. 

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 pedido administrativo, bem 

como pela sua não comprovação e recusa, 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 

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. 
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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 a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 13/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANA MARIA DE SOUZA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro 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 ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta 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, 27 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: 1022167-92.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSEMAR DELGADO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSEMAR DELGADO PEREIRA, 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 05/06/2017, 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, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, a responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária, honorários advocatícios e a inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor aos beneficiários do seguro DPVAT, 

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 
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vítima em 05/06/2017. 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 

prévio pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, 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 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 atendimento juntado aos autos comprova que 

o autor foi vítima de acidente de trânsito em 05/06/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JOSEMAR DELGADO PEREIRA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do quadril 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 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 quadril 

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 o autor 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. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo 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$ 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. 
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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, 27 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: 1016462-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RUBENS CARDOSO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RUBENS CARDOSO DE OLIVEIRA, 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 12/02/2017, 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, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito devido à ausência do boletim de ocorrência, ausência 

de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

constitucionalidade das medidas provisórias nº 340/2006 e nº 451/2008 e 

das leis que as sucedem, discorre sobre o princípio da eventualidade, a 

forma de pagamento, os valores da indenização, a responsabilidade pela 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios e a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor aos beneficiários do seguro DPVAT, 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 12/02/2017. 

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 prévio pedido administrativo, 

bem como pela sua não comprovação e recusa, 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 

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, a ré alega inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito devido à ausência do boletim de 

ocorrência, argumentando que este é um documento fundamental à 

instrução da petição inicial. 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. 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). Desse modo, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito 

em 12/02/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que RUBENS 

CARDOSO DE OLIVEIRA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior 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 

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 
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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 membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% 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 o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 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. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo 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$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta 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, 

27 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: 1032205-66.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PATRICK PIERRY GASPAR ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PATRICK PIERRY GASPAR ROSA, 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 29/07/2017, 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, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, constitucionalidade 

das medidas provisórias nº 340/2006 e nº 451/2008 e das leis que as 

sucedem, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, a responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos 

beneficiários do seguro DPVAT, 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 29/07/2017. 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 prévio pedido administrativo, 

bem como pela sua não comprovação e recusa, 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) 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 29/07/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que PATRICK PIERRY GASPAR ROSA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito 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 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 direito, 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 o autor 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. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo 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$ 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, 27 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015394-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL SILVA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015394-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ARIEL SILVA CABRAL, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 30/08/2018, às 11:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 
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(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016840-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIMAR APARECIDO PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016840-35.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALCIDIMAR APARECIDO PEREIRA DE MELO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 31/08/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014177-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014177-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANA PAULA DE ARAÚJO SOARES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014556-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT14111/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014556-54.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), são requisitos da 

petição inicial: Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; 

II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio 

e a residência do autor e do réu; III – os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com 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. Assim, analisando detidamente a inicial, 

verifica-se a ausência do endereço eletrônico, devendo o autor 

adequá-las às normas em vigor no prazo 15 (quinze) dias. Todavia, 

levando-se em consideração o elevado número de processos de 

cobrança de DPVAT que são distribuídos, desde já, designo a audiência 

de tentativa de conciliação, para o dia o dia 30/08/2018, às 08:45 horas a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e 

intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (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). Ainda intime-se a autora para juntar aos autos 
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no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante de endereço. A presente 

decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014616-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT14111/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014616-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), são requisitos da 

petição inicial: Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; 

II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio 

e a residência do autor e do réu; III – os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com 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. Assim, analisando detidamente a inicial, 

verifica-se a ausência do endereço eletrônico, devendo o autor 

adequá-las às normas em vigor no prazo 15 (quinze) dias. Todavia, 

levando-se em consideração o elevado número de processos de 

cobrança de DPVAT que são distribuídos, desde já, designo a audiência 

de tentativa de conciliação, para o dia o dia 30/08/2018, às 08:00 horas a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e 

intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (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). Ainda intime-se a autora para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015300-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - 729.293.243-68 

(REPRESENTANTE)

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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015300-49.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por Manoel Santos da Silva, representado por sua genitora Antonia 

Nascimento dos Santos, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 30/08/2018, às 08:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (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). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016336-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE ROSARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016336-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), são requisitos da 

petição inicial: Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; 

II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio 

e a residência do autor e do réu; III – os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com 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. Assim, analisando detidamente a inicial, 

verifica-se a ausência do endereço eletrônico, devendo o autor 

adequá-las às normas em vigor no prazo 15 (quinze) dias. Todavia, 

levando-se em consideração o elevado número de processos de 

cobrança de DPVAT que são distribuídos, desde já, designo a audiência 

de tentativa de conciliação, para o dia o dia 30/082018, às 08:30 horas a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e 

intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 
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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). Ainda intime-se a autora para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013967-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LUIZA XAVIER MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013967-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROSA LUIZA XAVIER MACHADO, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando a 

Declaração de Único Herdeiro, bem como cópia da Negativa do processo 

administrativo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012779-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHIELLY REGINA 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013967-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROSA LUIZA XAVIER MACHADO, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos 

autos declaração de único herdeiro,, bem como comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora , sob pena 

de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012798-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON LUIZ ALVES DA COSTA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012798-40.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VANDERSON LUIZ ALVES DA COSTA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012829-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MOREIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012829-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JAQUELINE MOREIRA MACHADO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012921-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

MARIA HELENA ALVES SANTIAGO OAB - 971.784.541-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012921-38.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por P. R. A. D. O. representado por sua genitora Maria Helena Alves 

Santiago, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 30/08/2018, às 09:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013048-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA ANTONIA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013048-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GIOVANA ANTONIA DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do Boletim de 

Ocorrência. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013154-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NIKSON CAMPOS 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013154-35.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RAFAEL NIKSON CAMPOS OLIVEIRA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013224-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013224-52.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUZIA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 30/08/2018, às 10:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013243-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LUIZ MEDRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013243-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOAO BATISTA LUIZ MEDRADO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 10:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013297-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO HEBER PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013297-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SANDRO HEBER PEREIRA DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 10:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. Importante 

ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que não possui 

o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Ainda intime-se o autor para juntar aos autos no prazo de 

15 (quinze) dias a cópia do seu RG e CPF legível. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013304-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013304-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDILSON PEREIRA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013346-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013346-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 11:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 
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partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013355-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILEIDE MATOS DE ANDRADE (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013355-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA JUCILEIDE MATOS DE ANDRADE, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 11:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013368-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE SCHUWEITZER SPINDOLA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013368-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANA CAROLINE SCHUWEITZER SPINDOLA ALENCAR, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 11:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013376-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013376-03.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013533-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAN CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013533-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DELVAN CHAVES DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/082018, às 12:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013541-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. C. (AUTOR)

VALDECIR CAPRINI (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013541-50.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por P. V. C. representado por seu genitor Valdecir Caprini, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 08:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013569-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVONE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013569-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDIVONE MARTINS, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 30/08/2018, às 08:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013584-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013584-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CEZAR DOS SANTOS SILVA, em desfavor de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 08:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013623-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO RIZZIERI (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013623-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VALMIRO RIZZIERI, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 30/08/2018, às 08:45 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013719-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE DELCA DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013719-96.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROSINETE DELCA DE ASSUNCAO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013769-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIS TEIXEIRA DA SILVA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013769-25.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por REGINALDO LUIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 09:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013779-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FIRMINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013779-69.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por EDSON FIRMINO, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 30/08/2018, às 09:30 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 
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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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013815-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK VICTOR RIBAS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013815-14.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PATRICK VICTOR RIBAS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/082018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013832-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY DA SILVA VILARIM (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013832-50.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS, 

ajuizada por GRAZIELLY DA SILVA VILARIM, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/08/2018, às 10:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013881-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDO LOPES DA SILVA DARON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013881-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido 

de Reembolso, ajuizada por BRUNO FERNANDO LOPES DA SILVA 

DARON, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 30/08/2018, às 10:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (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). Ainda intime-se o autor para juntar aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013981-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013981-46.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLAUDINEY BARBOSA DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 
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30/08/2018, às 10:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014257-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MIRANDA RIBEIRO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014257-77.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SUELY MIRANDA RIBEIRO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/08/2018, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009538-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERT CALCIOLARI BAPTISTONI (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009538-86.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico (ID – 

9172078), determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973388 Nr: 10928-79.2015.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20944-O, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

OAB:19194 OAB MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento n. 56/2017 da CGJ, 

impulsiono estes autos para proceder intimação do requerente para 

manisfestar sobre o AR juntado á fl. 88, no prazo de 5 dias.

 Thatyane C Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073836 Nr: 57043-61.2015.811.0041

 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: DABILIA DE MELO FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMD - INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142141 Nr: 28361-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS METZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTER ALVES FERRAZ, TANIA BORGES 

FERRAZ, AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ, MARILINA INES MARIA 

FAVA FERRAZ, CREMILDA NUNES FERRAZ MUZZI, MOACIR DA COSTA E 

SILVA, MARIO MARCIO DA COSTA E SILVA, MARIA ISABEL DE 

ANDRADE, ESPOLIO DE MERCEDES ALVES FERRAZ, MARIA 

AUXILIADORA DA COSTA OCHOVE, ACIR CARLOS OCHOVE, MARCIA 

MARIA DA COSTA LOPES, JOSE ALBERTO COUTINHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão do Oficial de Justiça juntada nos autos fls. 79, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte 

autora para no prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito 

requerendo o que entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1189595 Nr: 1299-13.2017.811.0041
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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: WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARRISA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 9.196, VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 146/147, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1060840 Nr: 51393-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON MIRANDA DA SILVA, DANAHETH SCARLE 

SORIA RODRIGUEZ DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MIRANDA DA SILVA, VANDERLEI 

BATISTA DA SILVA JUNIOR, VANDERLEI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARD RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:8602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 674/718, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980764 Nr: 14455-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA GROTZCH MONTROUIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

A fim de avaliar a existência de coisa julgada é necessária a juntada 

integral do processo que tramitou perante o juizado especial.

Isto posto, intime-se o requerido para acostar copia integral do processo 

onde alega a existência de coisa julgada a fim de instruir os autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999070 Nr: 23046-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA GRACIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA PREVIDENCIA E SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Bradesco Previdência e Seguros opôs Embargos de Declaração da 

decisão de fls. 137/139, ante a existência de erro material.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, CONHECO e ACOLHO os presentes embargos a fim 

de revogar a decisão de fls. 137/139, tornando-a sem efeito.

O artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro dispõe:

Art. 437. (...)

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pela parte requerida às fls. 125/133, pleiteando o 

que de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146316 Nr: 30121-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA, FELIPE 

BITTENCOURT DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412/MS

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Cancelametno de Protesto proposta 

por Arca Fomento Agrícola S/A em face de Producampo Industria e 

Comércio de Cereais Ltda..

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 05/12/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1123971 Nr: 20410-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

ELDEMAR LUIZ TONIAL, TMS CONSTRUTORA LTDA, BRISAS DA 

CHAPADA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, ADEMAR COELHO DA SILVA - OAB:14948/O, JOSÉ 

MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB: 22451/O

 (...)Assim REJEITO a preliminar suscitada.No mais, as partes são legítimas 
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e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, os contornos 

da responsabilidade de cada requerido, a não entrega da coisa certa, a 

existência de danos, a extensão do dano e o nexo causal.Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991259 Nr: 19120-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA HADDAD MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRBUIÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fábio Rivelli - OAB/MT 

19.023-A - OAB:, Dr.ª Selma Fernandes da Cunha - OAB/MT 15.600 - 

OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 453/463, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1011870 Nr: 28363-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ROTILHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos, etc.Energisa Mato Grosso opôs Embargos de Declaração em face 

da sentença de fls. 105/113 alegando omissão na sentença que não 

aplicou o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil na condenação de 

honorários advocatícios.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC.No caso dos autos, observa-se o autor 

pugna por revisão da sentença quanto ao arbitramento de honorários 

advocatícios que segundo consta não foram aplicados conforme os 

ditames do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.Porém, tão somente 

para fins de esclarecimentos ao advogado subscritor, o valor 

ATUALIZADO DA CAUSA, após a prolação da sentença condenatória, é o 

valor da condenação. (...). Para o acolhimento dos embargos de 

declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (....)Ademais, é importante 

ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação 

ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil.Assim sendo, não há contradição a ser sanada, razão pela qual 

REJEITO os embargos, mantenho integralmente a sentença de fls. 

105/112.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970519 Nr: 9544-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA RICALA DE MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIAS CORSINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Estéticos 

decorrentes de Acidente de Trânsito proposta por Janaina Ricala de 

Morais Silva em face de Mathias Corsino de Souza.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 29/01/2019 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1044251 Nr: 43570-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 177, dou por encerrada a instrução 

processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991871 Nr: 19390-25.2015.811.0041

 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: FILIPPE FIGUEIREDO KESTRING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAISA FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Ressarcimento e Indenização por Danos 

Morais proposta por Felippe Figueiredo Kestring em face de Rodobens 

Negócios Imobiliários S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 29/01/2019 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 
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testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999890 Nr: 23414-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que a parte requerida opôs Agravo de Instrumento perante 

a Vara Federal, requerendo a suspensão da decisão que excluiu a Caixa 

Econômica Federal do polo passivo da ação, não havendo noticias de seu 

julgamento nos autos, intime-se a parte requerida para trazer aos autos a 

noticia do julgamento do Agravo Interposto, sob pena de proferir decisão 

nula, no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso de inércia do requerido, oficie-se e certifique-se quanto ao 

andamento do Agravo de Instrumento fls. 279/287.

Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1025675 Nr: 34655-67.2015.811.0041

 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: MRF TRANSPORTES LTDA, ALTAIR BATTISTUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSOL INDUSTRIA DE VAPOR E BIOMASSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 Vistos, etc.

MRF Transportes Ltda. opôs Embargos de Declaração da sentença de fls. 

466/468, que alega omissa quanto a condenação de honorários 

advocatícios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os embargos e determino que seja incluído 

na parte dispositiva da sentença:

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Nos demais termos mantenho integralmente a sentença de fls. 466/468.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964830 Nr: 6874-70.2015.811.0041

 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: MARCELO PINHEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MACHADO, PAULO JOSE 

MACHADO, TRANSPORTADORA MACHADINHO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, thiago alencar silva abrao de oliveira - OAB:OAB/MT 

21689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RODOY ANDREOLLA - 

OAB:62586

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 166/193, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967663 Nr: 8082-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 250/252, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002556 Nr: 24517-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MIRANDA DA SILVA, GISELE MOURA, 

MARGARIDA MIRANDA DA SILVA, VANDERLEI BATISTA DA SILVA, 

VANDERLEI BATISTA DA SILVA JUNIOR, ROSANA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARD RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:8602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Vistos, rtc.

Ciente da decisão de fls. 316/318.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 316/318.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169241 Nr: 39813-69.2016.811.0041

 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: DWG PROJETOS E IMPRESSÃO DIGITAL ME, 

VANDERLINE FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMIBRAS COMERCIAL REPROGRAFICA 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Acolho a emenda de fls. 49 e defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 67, observada as formalidades 

legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 10:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1015878 Nr: 30071-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMA MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS DE VIDA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Aguarde-se a realização perícia designada nos autos apensos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051609 Nr: 47229-25.2015.811.0041

 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: SUZANA DA SILVA PONCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Revisional de Débito c/c Dan Moral proposta por Suzana 

da Silva Ponciano em face de CAB – Concessionária de Serviços Públicos 

de Água e Esgoto.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 05/12/2018 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086814 Nr: 4625-15.2016.811.0041

 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: SUZI RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 193, redesigno a audiência de instrução 

para o dia 05/12/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se as partes.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983534 Nr: 15627-16.2015.811.0041

 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: MARLENE ASSUNÇÃO SIQUEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILFONT VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 74, observada as formalidades 

legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 12:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 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), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(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).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087568 Nr: 4984-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINÉIA LOPES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 46, observada as formalidades 

legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 11:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 
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cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 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), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(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).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983716 Nr: 15690-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINA APARECIDA DE SOUSA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 (...) preliminar de falta de interesse de agir.Diz-se que está presente o 

interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via 

processual para alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que 

está sendo resistido pela parte ex adversa, bem como quando a via 

processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a 

obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica. A aferição 

efetiva e real das chamadas condições da ação implica forçosamente o 

exame de pontos que se encontram no âmbito da relação de direito 

material posta à apreciação do juiz e, por via de conseqüência, julgamento 

do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que a autora alega a 

imprudência do motorista do veículo de propriedade da requerida que, 

após sofrer acidente provocado pelo mesmo, pugna pelo ressarcimento 

dos danos ocorridos, desse modo, em razão de haver uma relação 

contratual com a requerida, existe sua pretensão de litigar em juízo.Assim 

REJEITO a preliminar.No mais, o processo se encontra regular, não 

havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado.Diante das 

alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a ilicitude 

na conduta do requerido, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal.Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 29/01/2019, às16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte requerida e da autora, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada 

dispensando-se a intimação do juízo.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007669 Nr: 26633-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR, ERICA 

CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB:18.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Vistos, etc.

Erivaldo Gomes de Carvalho Junior e Erica Campos Alves opuseram 

Embargos de Declaração da sentença de fls. 818/834, que alegam omissa 

quanto a data do desembolso para incidência de juros do danos materiais

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.

Não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que uma vez 

que o dano material restou comprovado pelas notas fiscais e/ou 

comprovantes de pagamentos acostados nos autos, é partir de cada um 

deles que deverá incidir os juros, não havendo maiores ilações a serem 

feitas, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença, se for o 

caso.

Isto posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a 

ser sanada REJEITO os embargos de fls. 836/842 e mantenho 

integralmente a sentença de fls. 818/834.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1108616 Nr: 14169-27.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO, MARIA 

CONCEIÇÃO DORILEO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 61/62 e determino a retificação do polo passivo, 

passando a constar o Sr. Wlamir Assad de Lima.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 62, observada as formalidades 

legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 09:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 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), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(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 
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contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132049 Nr: 23889-18.2016.811.0041

 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: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIO BRAGA LTDA, 

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 74, observada as formalidades 

legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 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), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(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).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107167 Nr: 13459-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO DE CAMPOS, ANA IZABEL DE BRITO 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: anabell corbelino siqueira - 

OAB:, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA - OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a realização de busca no INFOSEG para que se verifique a 

existência de anotação com relação ao falecimento dos requeridos 

Marcilio de Campos (CPF nº 107.491.861-04) e Ana Izabel de Brito Campos 

(CPF nº 283.391.121-49).

Com a resposta, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979484 Nr: 13846-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADA DA SERRA III, MARCOS 

AURÉLIO NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAILDES EVANGELISTA DA 

SILVA PEREIRA, PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA, SANDRA 

APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 94/95, observada as 

formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 09:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 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), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(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).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966556 Nr: 7624-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03 B, 

LENIMAR GOULART BRASILEIRO DA CONCEIÇÃO AÑEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BEZERRA FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 123/124, por carta precatória, 

observada as formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 08:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.
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 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), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(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).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960065 Nr: 4829-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE CRISTINA SACRE DE CAMPOS, CVL IMÓVEIS 

LTDA - ME, MARCO AURÉLIO DA SILVA, MARISA MOCKER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RUEDA DOS SANTOS EPP, PABLO 

RUEDA DOS SANTOS, NÍVEA FERNANDA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Ludmilla de Moura Bouret - 

OAB/MT 8.476 - OAB:, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 135, observada as 

formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 11:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 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), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(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).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1052144 Nr: 47479-58.2015.811.0041

 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: ELIMEKS DAMASCENO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte requerida, a 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 49, observada as formalidades 

legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 10:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 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), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(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).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093722 Nr: 7833-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 (>..).No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso(...) Para o acolhimento dos embargos 

de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (....).Ademais, é importante 

ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação 

ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil.A intenção de rediscussão para alteração da decisão judicial na 

forma como pretende o embargante, a fim de adequar-se ao seu 

entendimento é cabível, todavia, não através Embargos de Declaração.Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos de fls. 93/100 e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 90/92.P. R. I. C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998109 Nr: 22648-43.2015.811.0041

 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: WALDEMAR VIEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AQUILES TENUTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMOS FERNANDES - 

OAB:12.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FACULDADE CÂNDIDO 

RONDON FCR - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA proposta por Waldemar Vieira Neto contra Aquiles Tenuta 

Junior. Fica assim suprimida a escritura definitiva de compra e venda do 

imóvel, valendo a presente sentença como título apto ao registro do 

domínio em favor do autor do imóvel objeto dessa ação, pagos os 

impostos e emolumentos devidos, na forma da lei, incluindo no registro o 

nome de Juliane Antunes Maciel, visto que o imóvel foi adquirido na 

constância do casamento que possuía o regime de comunhão parcial de 

bens.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC.Transitada em julgado, certifique e expeça-se o mandado para 

o devido registro no Cartório respectivo e arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1041531 Nr: 42316-97.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, GINCO ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Rodolfo Coelho Ribeiro - 

OAB/MT 16.215 - OAB:, EMANUELE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:18.722/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca da impugnação à contestação.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para saneamento 

do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169929 Nr: 40142-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEN PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICANAS.COM - LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIERA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 

Eden Pereira de Melo em desfavor da Americanas.com – Lojas 

Americanas.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 35/45, suscitando, em 

sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, pugnando, no mérito, pelo 

julgamento improcedente da lide.

Impugnação às fls. 54/56.

Passo a sanear o feito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, o Código de 

Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a 

responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de 

negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, 

portanto, a legitimidade da requerida, que vendeu o produto, para 

responder por possíveis ilicitudes e quebras contratuais, além das 

divergências entre o que foi vendido ao consumidor e o que não foi 

entregue.

Assim REJEITO a preliminar suscitada.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilegalidade na conduta da 

parte autora, a não prestação dos serviços contratados, a existência de 

dano, sua extensão e nexo causal.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129521 Nr: 22822-18.2016.811.0041

 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: SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a afetação dos temas 970 e 971, pelo STJ, referente aos REsp 

1635428/SC, REsp 1498484/DF, REsp 1614721/DF, REsp 1631485/DF, que 

determinou a suspensão dos processos que discutem sobre a 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

de compra e venda, e nos casos de discussão acerca da possibilidade ou 

não de inversão, em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, 

objeto de contrato ou promessa de compra e venda, DETERMINO a 

suspensão dos autos com as comunicações de estilo.

Com a notícia do julgamento dos temas pelo STJ, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias e após, 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033570 Nr: 38387-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO GOMES DE OLIVEIRA - ME, CICERO GOMES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATENATECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMERCIO 

DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 344 do CPC, decreto a revelia da 

parte ré e com fulcro nos artigos 355, II c/c 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA para CONDENAR o 

Requerido Atena Tecnologia Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos 

Ltda. ao pagamento do valor de R$ 6.545,00 (seis mil e quinhentos e 

quarenta e cinco reais), com correção monetária (INPC) a partir do 

vencimento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 
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Consigno que os valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos 

aritméticos na forma do art. 509,§2º, do CPC.CONDENO ainda, a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC.Transitada em julgado, certifique e 

expeça-se o mandado para o devido registro no Cartório respectivo e 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1170179 Nr: 40243-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BARBOSA DOS SANTOS ME, RUI BARBOSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL CORPORATE SOLUTIONS-SERV 

CONSERV IMOVEIS LTD, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Ricardo Azevedo Sette - 

OAB/MT 138.486 - OAB:, edison elias de freitas - OAB:, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341

 (...)Passo a sanear o feito.No que tange à impugnação à Justiça Gratuita, 

A Lei 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja 

situação econômica não lhe permite pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.A 

Justiça Gratuita tem o escopo de promover o acesso dos hipossuficientes 

à justiça. Todavia, contrapondo essa finalidade, essa benfeitoria vem 

sendo utilizada por pessoas que possuem recursos suficientes para arcar 

com as custas processuais e corolários. Sendo assim, por desviar de sua 

finalidade, constata-se que esse uso indevido da declaração de pobreza 

na obtenção do benefício consubstancia em uma prática abusiva na 

utilização do instituto. De tal forma, torna-se de suma importância destacar 

que a tarefa de prevenir o uso abusivo desse benefício é uma missão 

dada aos magistrados, bem como à parte contrária, que deve apresentar o 

incidente de impugnação ao pedido da justiça gratuita.Isto é, por se tratar 

de presunção relativa, o benefício pode ser derrubado diante de provas 

que demonstrem situação inversa à hipossuficiência. Nesse sentido, 

diante da análise dos autos, verifica-se que o impugnado carece do 

“status” da hipossuficiência, não fazendo jus ao referido benefício, 

demonstrando possuir condições econômicas para custear as despesas 

processuais. Isto posto, REVOGO a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita deferida.Intime-se a parte autora para que proceda com o 

pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983581 Nr: 15636-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDNE AURELIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Elidne Aureliana de Souza em face do Lotufo Engenharia e 

Construções Ltda.

O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução.

 Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido 

a ilicitude na conduta da requerida apuração dos danos, sua extensão e 

correspondência com o fato em discussão.

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 30/01/2019 às 14:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e do requerido, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

As demais provas poderão ser solicitadas após realizada a audiência de 

instrução, verificada a sua pertinência.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1066689 Nr: 53998-49.2015.811.0041

 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: MARTINHO BERNARDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se o requerente, para manifestar-se acerca do alegado às fls. 

260/261.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para saneamento 

do feito ou julgamento antecipado da lide.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1091702 Nr: 6906-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRESH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA, VERTIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: dauto barbosa castro 

passare - OAB:, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:OAB/MT 

6.199

 Vistos, etc.

Ante o teor das manifestações de fls. 109/110, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias requerendo o que de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para saneamento 

do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986308 Nr: 16819-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. E. DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA, 

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA, BENEDITO SERGIO DE CASTRO 

BRAGA, JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575, Elias Mubarak Júnior - OAB:120.415-SP

 (...).No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 
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– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:(...) Para o acolhimento dos embargos 

de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).A intenção de 

rediscussão para alteração da decisão judicial na forma como pretende o 

embargante, a fim de adequar-se ao seu entendimento é cabível, todavia, 

não através Embargos de Declaração.Isto posto, ante a inexistência de 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 

de fls. 134/142 e mantenho integralmente a decisão de fls. 130/131.P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168288 Nr: 39420-47.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIFÍCIO LEBLON, LUIZ FERNANDO 

FALCÃO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Danos Morais por 

Queima de Equipamentos ajuizada por Condomínio Edifício Leblon em 

desfavor de Energisa – Companhia de Eletricidade de Mato Grosso.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, os contornos da responsabilidade do autor e do requerido, a 

existência de danos, a extensão do dano e o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998021 Nr: 22611-16.2015.811.0041

 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: IDEMOR MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA, PAJ 

COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, XEROX COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gilmar Gonçalves Rosa - 

OAB/MT 6.366 - OAB:, Dr. Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB/MT 

4.700 - OAB:, Dr. Rodrigo Leite da Costa - OAB/MT 8.223 - OAB:, 

JOÃO JURANDIR DIAN - OAB:83.645/SP, NATAL CAMARGO DA SILVA 

FILHO - OAB:104.431/SP, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

OAB:14519

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão de Negócio Jurídico c/c 

Reparação por Danos Morais e Materiais proposta por Idemor Molin em 

desfavor da Tiradentes Médico Hospitalar Ltda., PAJ Comércio de 

Produtos de Informática Ltda. e Xerox Comércio e Indústria Ltda.

Citada, a requerida Xerox Comércio e Indústria Ltda apresentou 

contestação às fls. 43/47, suscitando, em sede de preliminar, a sua 

ilegitimidade passiva, pugnando, no mérito, pelo julgamento improcedente 

da lide.

Por sua vez, a Tiradentes Médico Hospitalar Ltda. apresentou contestação 

às fls. 65/80, suscitando em sede de preliminar a carência da ação por 

falta de interesse de agir, ilegitimidade de parte, e impossibilidade jurídica 

do pedido.

Por fim, a PAJ Comércio de Produtos de Informática Ltda alegou a 

ilegitimidade passiva, a decadência e a prevenção da 10ª Vara Cível.

 Manifestação do autor às 201/202.

Passo a sanear o feito.

Prescreve o art. 286 do Código de Processo Civil, que “Distribuir-se-ão por 

dependência as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, 

por conexão ou continência, com outra já ajuizada”.

 Ainda, o art. 59 do mesmo Código dispõe “O registro ou a distribuição da 

petição inicial torna prevento o juízo”.

 Diante do exposto, com fundamento nos dispositivos legais acima citados, 

declaro a incompetência deste Juízo para apreciação do feito, e determino 

a remessa ao Juízo da 10ª Vara Cível de Feitos Gerais, mediante as 

cautelas de estilo, ante a existência da ação conexa já em tramite naquela 

vara, registrada sob o código 944839.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1092304 Nr: 7193-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALENCAR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Vistos, etc.

Telefônica Brasil S/A opôs Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes às fls. 78, alegando a ausência de fundamentação da 

existência do dano moral.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

Ocorre que o embargante irresigna-se com a decisão nos termos que 

entende como correta. Não há que se falar em omissão, erro material ou 

contradição quanto o que o embargante busca é tão protelar o 

cumprimento do feito.

Opor embargos de declaração na forma como a Embargante tem feito em 

todos os feitos em que atua, alegando ausência de fundamentação 

quando fundamentado está, é mais do que incabível, mostra-se na 

verdade protelatório.

Assim a decisão lançada nos autos não está eivada de vício que ampare a 

inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou 

de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua 

conclusão implica em erro de julgamento.

Outrossim, a interposição de embargos na forma como feita pelo requerido 

tem caráter procrastinatório e é inadmissível (JTACivSP111/338), visto que 

trata-se de questão tão simples e desnecessários maiores 

esclarecimentos.

Logo, a fim de evitar abusos dessa ordem e para atender aos reclamos da 
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sociedade, o legislador prevê a aplicação de multa quando verificado o 

manejo dos declaratórios para protelar a efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, retardando o cumprimento das decisões judiciais.

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 70/74 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1016606 Nr: 30381-60.2015.811.0041

 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: MODULO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRÍCIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 (...).No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. (...) Para o acolhimento dos 

embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de 

dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios 

elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se 

evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos 

os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o 

artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a 

finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem 

modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a 

questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 

21532/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).Ademais, 

é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil.A intenção de rediscussão para alteração da decisão 

judicial na forma como pretende o embargante, a fim de adequar-se ao seu 

entendimento é cabível, todavia, não através Embargos de Declaração.Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos de fls. 211/2015 e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 208/210.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958353 Nr: 4135-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E 

CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, 

RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - OAB:352650/SP

 Vistos, etc.

Hellen Ferreira de Almeida opôs novamente Embargos de Declaração da 

sentença em uma copia dos embargos já opostos, buscando sua revisão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Como já dito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

A intenção de rediscussão para alteração da decisão judicial na forma 

como pretende o embargante, a fim de adequar-se ao seu entendimento é 

cabível, todavia, não através Embargos de Declaração.

Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição 

ou omissão a ser sanada NÃO CONHEÇO dos embargos de fls. 204/214, e 

mantenho integralmente a sentença de fls. 182/189 e de fls. 201/203.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989385 Nr: 18301-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIAMAR LUCIA DE MEIRA BARTH, ESPOLIO DE RUI 

ERNANI BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:OABMT/12.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Augusto Vieira 

de Figueiredo - OAB/MT 7.627-A - OAB:, Dr.ª Ana Paula Sigarini 

Garcia - OAB/MT 10.133 - OAB:

 (>..)No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. (...) Para o acolhimento dos 

embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de 

dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios 

elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se 

evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos 

os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o 

artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a 

finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem 

modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a 

questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 

21532/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).Ademais, 

é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil.A intenção de rediscussão para alteração da decisão 

judicial na forma como pretende o embargante, a fim de adequar-se ao seu 

entendimento é cabível, todavia, não através Embargos de Declaração.Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos de fls. 544/554 e mantenho integralmente a 

sentença de fls. 542/543.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975855 Nr: 12078-95.2015.811.0041

 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: CLEMENTINA OSWALDA DELARETTI TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 J X SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:18662, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT

 Vistos, etc.

Considerando os efeitos modificativos atribuídos aos Embargos de 

Declaração opostos, manifestem-se as partes embargadas no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1103599 Nr: 11983-31.2016.811.0041

 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: OLEGÁRIO MIGUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Olegário Miguel Alves em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medido, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 30/01/2018 às 16:30 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e dos requeridos, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Por ocasião da audiência de instrução poderão ser requeridas e analisada 

a pertinência de outras provas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1121428 Nr: 19427-18.2016.811.0041

 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: CLEONICE VICENTINA PERROT GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Cleonice Vicentina Perrot Godoy em face 

de CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e 

Esgoto.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medido, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 30/01/2019 às 15:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e dos requeridos, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Por ocasião da audiência de instrução poderão ser requeridas e analisada 

a pertinência de outras provas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1067416 Nr: 54264-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RIBEIRO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M FERNANDES COELHO DE SOUZA E CIA 

LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:OAB/ 19820

 (...)REJEITO a alegação de decadência do direito do autor, uma vez que, 

de acordo com o artigo 445 do CC, o adquirente decai do direito de obter a 

redibição ou abatimento no preço do produto, no prazo de 30 (trinta) dias, 

se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega 

efetiva. Por sua vez, o § 1º do mesmo dispositivo legal prevê que o prazo 

será de até 180 (cento e oitenta) dias, se o vício só puder ser conhecido 

mais tarde, de modo que o prazo inicia-se do momento que o adquirente 

tiver ciência do vício.Conforme informado pelo autor, o conhecimento das 

causas e dos vícios apresentados só se deu com o laudo de engenheiro 

realizado em 27/04/2015, não havendo, portanto , que se falar em 

decadência.No mais, as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

existência de divergência entre o que foi vendido e o que foi entregue ao 

autor, os contornos da responsabilidade da requerida, a existência de 

danos, sua extensão e nexo causal.Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972652 Nr: 10564-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICY KOBAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RAMOS PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 Vistos, etc.

O artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro dispõe:

Art. 437. (...)

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 
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documentos acostados pela parte autora às fls. 119/127, pleiteando o que 

de direito.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1121004 Nr: 19245-32.2016.811.0041

 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: ANTONIO CIRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Antonio Cirio da Silva em face de Energiza.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medido, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 30/01/2019 às 16:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e dos requeridos, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Por ocasião da audiência de instrução poderão ser requeridas e analisada 

a pertinência de outras provas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128996 Nr: 22590-06.2016.811.0041

 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: JEHOVA JESUS DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS, FABIOLA 

ABREU LEITE FERRACINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON PORTELA FERREIRA - 

OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS - OAB:

 (...), REJEITO a impugnação. No mais, as partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido o fato de que a área do imóvel dos embargantes estar 

dentro da matricula da área maior, objeto da adjudicação em apenso. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em 

concreto.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967495 Nr: 7990-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JESUS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAIME GUSTAVO NYSTRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 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.

 Patrícia de Oliveira Nunes – Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966780 Nr: 7756-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BATISTA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DA SILVA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/O MT, KATIA VANESSA POLON - OAB:19.663, UNIRONDON/ 

NPJ - NÚCLEO DE PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:13913/MT

 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.

 Patrícia de Oliveira Nunes – Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002708 Nr: 24564-15.2015.811.0041

 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: ADRIANA FOGAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco (05) dias, manifestar sobre o pedido de 

cumprimento de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1140017 Nr: 27368-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMEIRE BRAGA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141662

 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
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975638 Nr: 11892-72.2015.811.0041

 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: SINEZIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADIÇÃO GRILL RESTAURANTE E DELIVERE 

LTDA ME, ALESSANDRA MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUISA AGUIAR PACE - 

OAB:OAB/MT 19.241, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT, RENAN 

DOMINGUES BARROS - OAB:18.538/MT

 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.

 Patrícia de Oliveira Nunes – Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005904 Nr: 25870-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE PORTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 

FISIOTERÁPICOS LTDA, LUCIANO PERSINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 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.

 Patrícia de Oliveira Nunes – Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017691-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017691-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c 

Reparação de Danos ajuizado por João de Freitas em desfavor de 

PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, com pedido de 

tutela de urgência, para que seja determinada a exclusão da restrição 

existente em nome do autor. Aduz a parte autora que foi constatada uma 

restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de relação jurídica 

que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é indevido. 

Requer o julgamento procedente a fim de que o requerido seja condenado 

ao pagamento de indenização por danos morais. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser 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. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com a negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de 

negócio jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em 

juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (ID nº 13784676), bem como a alegação de não contratação dos 

serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar em 

restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino a expedição de ofício para que o banco de 

dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da autora de seu banco de dados, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

31/07/2018, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011494-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPCAO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011494-06.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de 

Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por Francinei Araujo de 

Figueiredo em desfavor de Espólio Giovanni Ourives de Assumpção 

representado por Lucas Geovah Ourives, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja autorizado que o autor se habilite junto ao 

DETRAN-MT, ordenando a liberação dos documentos ao autor para 

pagamento e quitação, para que o autor possa se locomover com o 

veículo. Consta na inicial que o autor adquiriu um veículo da marca GM 

Blaser Advantage, Placa NTD 8142, ano 2010/2010, chassi 

9BG116GF0AC447265, renavam 00199204942, cor branca, com alienação 

fiduciária ao Banco Bradesco Financiamentos S/A, pelo valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo valor pago diretamente a 

Giovanni Ourives Assumpção. Aduz que a parte requerida se 

comprometeu a efetuar a quitação junto à instituição financeira e entregar 

o recibo do veículo com firma reconhecida, livre de quaisquer ônus, 

todavia, não cumpriu com suas obrigações. Em razão do falecimento do 

requerido, pugna pela concessão de um alvará judicial, para que possa 

efetuar todas as tramitações necessárias perante o órgão de trânsito, 

referente ao veículo em discussão nos autos. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser 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. No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu junto à 

requerida um veículo, efetuando o pagamento da quantia de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), todavia, o requerido faleceu antes de cumprir com 

as obrigações de quitação e transferência do veículo, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja autorizado que 

o autor se habilite junto ao DETRAN-MT, ordenando a liberação dos 

documentos ao autor para pagamento e quitação, para que o autor possa 

se locomover com o veículo. Em sede de cognição sumária, não é possível 

compelir a requerida ao atendimento dos pedidos da parte autora, haja 

vista que, nesse momento processual não restam demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. Em que pese à 

documentação acostada aos autos, não restou demonstrada a 

probabilidade do direito, tendo em vista quem, conforme Id nº 12960558, 

não restou comprovado que o autor efetuou o pagamento conforme 

contrato de compra e venda, sendo necessária a oitiva da parte contrária 

para a averiguação da plausibilidade das alegações. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designo audiência de conciliação 

para o dia 14/08/2018, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (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). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014590-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014590-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Antônio Silva de Souza em desfavor de 

Banco Panamericano, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinado que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor 

no cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que, no ano de 2014, 

o autor contraiu empréstimo bancário junto ao requerido, no valor de R$ 

30.581,50 (trinta mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), 

para a compra de um veículo, parcelados em 48 (quarenta e oito) meses, 

no valor de R$ 1.663,79 (um mil seiscentos e sessenta e três reais e 

setenta e nove centavos). Aduz que no ano de 2015, ao perceber a 

cobrança de juros abusivos, ajuizou ação perante a vara especializada de 

direito bancário, sendo que as partes compuseram nos autos. Relata que, 

em maio do ano de 2017, foi surpreendido com a existência de restrição 

em seu nome. Acrescenta que o contrato com o banco foi celebrado em 

nome da pessoa jurídica Vereda Transportes Rodoviários, da qual o autor 

é proprietário, todavia, a restrição creditícia efetuou a negativação da 

pessoa física. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 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 
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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. 

No caso em tela, informa o autor que foi surpreendido com a restrição 

existente em seu nome, em razão de contrato celebrado em nome da 

pessoa jurídica, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado que a parte requerida se abstenha de 

incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, 

tendo em vista que o negócio jurídico firmado com o requerido (Id nº 

13417843) foi firmado com a pessoa jurídica da qual o autor é proprietário, 

todavia, a negativação referente ao contrato foi efetivada em nome do 

autor, de acordo com o extrato de Id nº 13417872. Do mesmo modo, 

presente a probabilidade do direito, tendo em vista que a manutenção da 

anotação consiste na restrição do crédito do autor. Não restando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a expedição de 

ofício para que o banco de dados do SERASA e congêneres, no prazo de 

05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu banco de dados, sob 

pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21/08/2018, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005975-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA BORBA OAB - MS20465 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005975-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Widal & Marchioretto Ltda. (CNPJ 

nº 10.269.578/0001-00) em desfavor de Edejaime Kestring (CPF nº 

284.794.671-34). Em síntese, informa a exequente que é credora do valor 

de R$ 7.673,84 (sete mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e 

quatro centavos), decorrente da venda de produtos comercializados pela 

autora e não adimplidos pela requerida, motivo pelo qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência de natureza cautelar para a realização 

de penhora online antes da citação. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser 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. O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela 

de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, regis-tro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Os 

documentos acostados pelo autor indicam a probabilidade do direito do 

autor, pois evidencia, em um juízo de cognição sumária, a existência do 

débito executado e a insolvência da parte requerida (Id 12137432). Assim, 

defiro o pedido da tutela vindicada e determino a realização de penhora on 

line no valor de R$ 7.673,84 (sete mil seiscentos e setenta e três reais e 

oitenta e quatro centavos) das contas bancárias da parte executada 

Edejaime Kestring (CPF nº 284.794.671-34) e determino que se efetive o 

bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação 

integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada no 

ID nº 12137370, tornando o valor indisponível. Intime-se o executado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda 

subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Estando o 

pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento 

e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o requerido 

poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
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Processo Número: 1023577-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - 713.732.091-00 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023577-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Diante da afirmação do Sr. Oficial de Justiça (ID nº 13479313) de que o 

imóvel foi abandonado pelo inquilino, defiro pedido de imissão de posse 

feito pelo autor, de acordo com o art. 66, da Lei nº 8.245/91. Expeça-se 

MANDADO DE VERIFICAÇÃO, IMISSÃO DE POSSE E REMOÇÃO DOS BENS 

que se encontrarem no imóvel locado, fazendo-se o inventário dos 

referidos bens, devendo a parte autora acondiciona-los/guarda-los em 

local apropriado. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, informando o endereço atualizado da 

parte requerida. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014046-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT0006658A (ADVOGADO)

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

ADELINO RAMAO DA SILVA (REQUERIDO)

JORGE FREDERICO CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014046-41.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação 

de Não Fazer ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Federais no 

Estado de Mato Grosso – SINDSEP MT em desfavor de Lourenço Santana 

da Silva, Adelino Ramão da Silva e Jorge Frederico Cardoso. Mantenho a 

decisão agravada por seus próprios fundamentos. Cumpra-se nos termos 

da decisão ID 13434664. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito Ofício nº 062/2018 Cuiabá, 26 de junho de 2018. 

A Sua Excelência o Senhor Desembargador Sebastião Barbosa Farias DD. 

Relator do Agravo de Instrumento nº 1005959-25/2018 – Capital Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT Assunto: 

Informações Senhor Desembargador Relator, Reportando-me a solicitação 

de Vossa Excelência, informo que se trata de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada por 

Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Mato Grosso – 

SINDSEP MT em desfavor de Lourenço Santana da Silva, Adelino Ramão 

da Silva e Jorge Frederico Cardoso. Cumpre-me informar que em sede de 

juízo de retratação a decisão atacada foi mantida por seus próprios 

fundamentos. Igualmente esclareço que NÃO foi cumprido o art. 1018, 

caput e § 2º do Código de Processo Civil. Era o que me cumpria informar. 

Renovo nesta data, protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004527-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DARIVA (AUTOR)

DELCIO JOSE DARIVA (AUTOR)

VILMA DA GRACA FAVARIN (AUTOR)

LUIZ MARIANO FERREIRA (AUTOR)

ANTONIO PAULO DE ARAUJO (AUTOR)

AGRICERIO CAMILO (AUTOR)

CARMEM LUCIA IDALINA DE LIMA CAMILO (AUTOR)

GUILHERMINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

LUIZ CARLOS DA CRUZ (AUTOR)

CLEIDE ANDRADE DOS SANTOS CRUZ (AUTOR)

ROMARIO SOUSA LIMA (AUTOR)

LUCINEIDE MATHEUS (AUTOR)

DIVINO SEBASTIAO DE ARAUJO (AUTOR)

LUZIA DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

ARTEMIA JUNQUEIRA SOWA (AUTOR)

ERIKA CASSIA DE ALMEIDA SOARES KURPEL DARON (AUTOR)

JOSE ERISMAR DE ARAUJO SOUZA (AUTOR)

MARIA GENI PEREIRA BILIO (AUTOR)

VALDECIR DA SILVA (AUTOR)

AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004527-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional ajuizada por 

José Erismar de Araújo Souza e Outros em desfavor de Sul América 

Companhia Nacional de Seguros e Outros. Mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Cumpra-se nos termos da decisão ID 

13345491. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 

26 de junho de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito Ofício nº 057/2018 Cuiabá, 26 de junho de 2018. A Sua Excelência 

o Senhor Desembargador Sebastião Barbosa Farias DD. Relator do 

Agravo de Instrumento nº 1005959-25/2018 – Capital Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT Assunto: Informações 

Senhor Desembargador Relator, Reportando-me a solicitação de Vossa 

Excelência, informo que se trata de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada por Sindicato dos 

Servidores Públicos Federais no Estado de Mato Grosso – SINDSEP MT em 

desfavor de Lourenço Santana da Silva, Adelino Ramão da Silva e Jorge 

Frederico Cardoso. Reitero as informações já prestadas no Oficio 

47/2018, encaminhado em 29/05/2018. Era o que me cumpria informar. 

Renovo nesta data, protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015491-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015491-94.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por 

Daniel Correia de Souza desfavor de Banco Santander (Brasil) S/A. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o 

dia 31/07/2018, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 
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e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. 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), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Importante 

ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que não possui 

o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003666-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. VIDOTTI EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003666-90.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Alan Moura da Silva em desfavor de Moda 

Verão Magazine Ltda. – EPP As partes formularam acordo conforme ID 

11422811, requerendo a homologação do mesmo e também a sua 

extinção. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID 11422811, 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. Uma vez que as partes renunciaram o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Expeça-se o necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 343422 Nr: 13816-65.2008.811.0041

 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): ATRIUM COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a comprovação da liberação/pagamento dos Alvarás expedidos nos 

autos (no valor de R$ 22.137,39 em favor do Banco Bradesco S/A em 19 

de julho de 2016 – fls. 134 já pago pelo TJMT - extrato em anexo), é 

evidente que o pleito de fls. 143 sobejou prejudicado, razão pela qual 

determino o arquivamento dos autos com as baixas e formalidades de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 766903 Nr: 19695-14.2012.811.0041

 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: ALMI FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO (BRASIL) S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em 

Pagamento c/c Antecipação de Tutela ajuizada por ALMI FERNANDES DA 

SILVA em face de BANCO PANAMERICANO S/A, o que faço com amparo 

legal no artigo 485, inciso III, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de 

junho de 2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito(Autos 

cód. 766903)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 891042 Nr: 23929-68.2014.811.0041

 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): OLIVIA ANDREA DALLA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão formulado por Banco 

Volkswagen S/A em face de Olivia Andrea Dalla Rosa, ambos 

qualificados, com sentença de procedência às fls. 102/103, bem como em 

razão do levantamento dos alvarás de fls. 72 e 123 e extinção do feito 

(fls. 122).

A requerida pugnou pelo levantamento das restrições que pesavam sobre 

o bem às fls. 130 o que foi indeferido por ausência de comprovação (fls. 

132).

Em seguida, pugnou novamente pela intimação da requerente para que 

promovesse à baixa da restrição, sob pena da incidência de multa (fls. 

135/137 e 138/149).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Não obstante as informações constantes da decisão de fls. 132 e 

documento de fls. 133, em atenção aos requerimentos de fls. 135/137 e 

138/149 DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao DETRAN/MT, 

entregando-o em mãos da requerida, para promover a BAIXA INTEGRAL 

de eventual restrição constante do SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME e 

no “campo” Restrições – alienação fiduciária (Banco Volkswagen) quanto 

ao veículo GOL 1.0, PLACA: NPH-0809, ANO: 2009/2010, RENAVAM nº 

00164481451, Chassi nº 9BWAA05U7ATO38179 em nome da requerida 

OLIVIA ANDREA DALLA ROSA.

CUMPRIDO, com entrega deste ao causídico da ré, retornem-se os autos 

ao arquivo.
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Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423058 Nr: 7683-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR TRIQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:26.856/PR, José Carlos Skrzszowski Junior - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20719/O

 Vistos etc.

Ante a afirmação de falsificação da assinatura do devedor, bem como, de 

não ser proprietário do veículo em tela procedo o bloqueio no Detran, como 

requerido às fls.33.

Ante o disposto na certidão de fls. 105, nomeio em substituição o perito 

grafotécnico Antonio Henrique da Silva Filho, com endereço na Av. 

Gonçalo Antunes de Barros, 3245, Carumbé, Cuiabá/MT, fone 9994-57288 

e 3686-2492, e-mail antoniosilva@politec.mt.gov.br.

 Intime-se-o da nomeação, cumprindo-se integralmente o disposto às fls. 

76.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 832358 Nr: 37948-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. FOLLES ME, ARABIE MAGNANTI FOLLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B, OILSON AMORIM REIS - OAB:7035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Apense a execução código 810026.

Tendo em vista o pleito de fls. 271, bem como, a necessidade de apuração 

do quantum devido, para regular andamento da execução supra 

mencionada, intimo o Banco para apresentar o cálculo do débito nos 

termos dos julgados lançados no caderno processual, salientando que em 

caso de inércia será nomeado perito às suas expensas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 766492 Nr: 19250-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMI FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junto cópia da sentença proferida no apenso código 766903.

Intimo os causídicos Roberta Beatriz do Nascimento e José Lídio Alves dos 

Santos para, no prazo de 15 dias acostarem aos autos procuração que 

demonstre seus poderes para estar em juízo em nome do Banco 

Panamericano S/A, bem como acostarem aos autos planilha atualizada do 

débito.

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens do devedor passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados 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 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, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 455893 Nr: 26905-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de reintegração de posse em fase de 

cumprimento de sentença.

Foi aportado aos autos a nota de venda do bem (fls. 221).

A requerente pugnou pelo reconhecimento do valor do veículo pela Tabela 

FIPE, conforme se vê às fls. 224/226.

O Banco aduziu que o recibo é valido e eficaz a venda jurídica e que as 

arguições da requerente não merecem prosperar.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Não obstante as arguições da requerida Neide (fls. 224/226), este Juízo 

Especializado entende que a nota trazida pelo Banco às fls. 221 encontra 

os requisitos necessários de validade, ainda mais porque o leiloeiro possui 

fé pública em sua atividade no pregão conforme salientado às fls. 228/229 

pelo Banco, razão pela qual RECHAÇO as arguições de fls. 224/226.

Nota-se, ainda, que da pesquisa via RENAJUD, o bem móvel encontra-se 

em nome do comprador informado às fls. 221, qual seja, Osmar Florêncio 

(extrato em anexo).

Outrossim, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para aferição do 

valor devido a título de VRG.

Após, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 dias.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 401749 Nr: 34056-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE AREENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR RICARDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 Vistos etc.

Apesar das questões jurídicas estarem devidamente acobertada pelo 

manto da coisa julgada, tendo em vista o abandono do feito pela autora, 

devidamente intimada, por diversas vezes, evidente se torna que após a 

apreensão do bem, houve pedido de desistência da ação, em face de 

acordo extrajudicial, sem provas, motivo pelo qual foi intimada a Cia 

Itauleasing para comprovar a devolução do bem, no entanto, o documento 

de fls.62, foi assinado por Luiz Cesar de Oliveira, o próprio depositário do 

veículo conforme autor de reintegração de posse e depósito de fls.42, 

bem com, no Renajud constata-se que o veículo se encontra em nome de 

terceiro, com alienação fiduciária, somado ao fato de que o réu somente 
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compareceu aos autos após a sentença extintiva, para levantamento dos 

valores bloqueados, sem intervenção da Cia nos atos a seguir apesar das 

diversas intimações, diante do que DETERMINO o encaminhamento de 

cópia dos autos ao Ministério Público, para análise e medidas que julgar 

cabível ao caso.

Como dito anteriormente, considerando que não pendem recurso em face 

do caderno processual e a Cia Itauleasing intimada da liberação do 

montante bloqueado em favor do requerido, nada mais resta do que 

expedir o alvará, conforme dados de fls.134.

Cumprido os atos acima, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 731719 Nr: 27858-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO AUGUSTO CALDERADO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A CREDICARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos, etc.

Às fls.227/228 deu-se início ao cumprimento de sentença, com 

encaminhamento dos autos à Contadoria, que apresentou o laudo de 

fls.233/235, do qual concordou o Banco às fls.237.

O autor por sua vez comparece às fls.241/243 aduzindo que mediante 

acordo a dívida está paga.

Desta feita, intimo o Banco para manifestar em 15 dias, quanto ao disposto 

às fls.241/243 e documentos de fls.244/272, OBSERVANDO que seu 

silêncio redundará em reconhecimento da perda superveniente do objeto e 

o feiro extinto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 366805 Nr: 5553-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIRENE NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, expeça-se nova carta precatória de citação e demais atos com 

prazo de 120 dias para cumprimento no endereço: Rua São Paulo, Nº 152, 

Bairro: Centro, Porto das Pedras/AL.Com efeito, intimo o exequente 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.No mais, às fls. 75 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da 

executada(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso.Ademais(...)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).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens da executada(...)Com 

efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem arrestados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena 

de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 709406 Nr: 2286-59.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese a suspensão do curso desta ação, decorrente da decisão 

proferida no AI 754745/STF, em vista de a matéria em discussão nestes 

autos (Plano Collor II), e a revogação dos poderes outorgados aos 

causídicos do réu (fls. 203/206), intime-se a instituição financeira, via 

correio com aviso de recebimento, para regularizar a representação 

processual no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.

No mesmo prazo, manifeste-se o réu se tem interesse na realização de 

audiência de conciliação, ante o expresso requerimento da autora (fls. 

206).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769793 Nr: 22781-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, MANACÁ S/A 

ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE 

VASCONCELOS - OAB:7036/MT, FABIO SALES DE BRITO - 

OAB:246.686/SP, FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:13226, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Tolentino Pacheco 

de Medeiros - OAB:50741/MG, MARKOS WENDELL CARVALHO 

RODRIGUES - OAB:112.676/MG, OTÁVIO VIEIRA BARBI - 

OAB:64.655/MG

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CLARION S/A 

AGROINDUSTRIAL e MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E 

ADMINISTRAÇÃO em face de BANCO BONSUCESSO S/A, condenando os 

autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo 

prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da 

assistência judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 365466 Nr: 3350-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PAÇAS ELÉTRICAS JR LTDA, 

JOSE RUBENS HERNANDES, LEONILDA THOMAZINI HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252, CASSIO FELIPE MIOTTO - OAB:7252/MT

 Intimação das partes para, que no PRAZO COMUM DE 15(QUINZE)DIAS, 

manifestarem acerca de fls. 146, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 940347 Nr: 54759-17.2014.811.0041

 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 ADMISSAO DE 
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ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS SAMPAIO E CIA LTDA ME, GORETE 

BORELLI DE ASSIS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça de fls. 100/101 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1126196 Nr: 21399-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANÁBRIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, impugnar a 

contestação de fls. 152/158.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 719282 Nr: 14957-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCC ASSES. EMPRESARIAL LTDA, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 “(...) Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, devendo, para fins de 

apuração do quantum debeatur, os débitos serem calculados, da seguinte 

forma: Contrato de Capital de Giro n.º 039297366-5. - incidindo-se 

capitalização, pois pactuada de forma expressa; readequando os juros 

remuneratórios a taxa média de mercado fixada pelo BCB (2,32% a.m.); 

sem multa por não haver previsão no contrato; manutenção dos juros de 

mora na forma pactuada; e exclusão da comissão de permanência, uma 

vez que cumulada com outros encargos. (.,.)”.Recurso de Apelação de nº 

98577/2013: “(...) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do segundo 

apelante (BANCO ITAÚ S. A.) para manter a taxa dos juros remuneratórios 

no percentual pactuado em cada de Empréstimo para Capital de Giro e 

permitir a cobrança da comissão de permanência como único encargo 

devido durante o período de inadimplência contratual, limitada à taxa dos 

juros remuneratórios pactuada em cada contrato, bem como readequar a 

sucumbência, sendo devida de forma integral pela primeira apelante, nos 

termos do artigo 21, parágrafo único, do CPC, mantendo-se inalterados os 

demais termos da sentença. E NÃO CONHEÇO do recurso da primeira 

apelante (F.C.C. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) em face da 

ocorrência da deserção (art. 511 do CPC).(...)”.De conseguinte, embora as 

partes não tenham se manifestado a respeito neste caderno processual, 

considerando que a Revisional em comento há muito transitou em julgado, 

sendo naquele caderno processual discutido apenas os honorários 

advocatícios, não se fala em conexão, cabendo, no bojo desta ação, a 

adequação do título ao que restou transitou em julgado.Desta sorte, INTIMO 

a instituição financeira para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo de 

atualização do débito, em consonância com as decisões prolatadas na 

Revisional em comento.Nada obstante, em se tratando de feito executivo, 

sem a prova do pagamento, procedo nesta oportunidade a juntada das 

pesquisas efetuadas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797551 Nr: 3934-06.2013.811.0041

 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 ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA RIBEIRO PINTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça de fls. 89/90 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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.: 769793 Nr: 22781-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, MANACÁ S/A 

ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE 

VASCONCELOS - OAB:7036/MT, FABIO SALES DE BRITO - 
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OAB:246.686/SP, FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:13226, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Tolentino Pacheco 

de Medeiros - OAB:50741/MG, MARKOS WENDELL CARVALHO 

RODRIGUES - OAB:112.676/MG, OTÁVIO VIEIRA BARBI - 

OAB:64.655/MG

 ...Assim, DEFIRO a assistência judiciária em favor dos autores, 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão.Destaco que, em se tratando de parte em 

recuperação judicial, não cabe falar em realização de audiência de 

conciliação, em vista de a impossibilidade da composição.No mais, faço 

constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as sentenças 

prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem cronológica 

de conclusão, destaco que esta ação se encontrava concluso em 

gabinete triado entre os processos aptos apenas para despacho/decisão 

interlocutória.Contudo, por verificar que o feito encontra-se pronto para 

sentença, passo à imediata prolação. Assim, segue sentença em 08 

laudas.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 400735 Nr: 33472-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BARASUOL RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT, DEJAIR ROBERTO LIU JÚNIOR - 

OAB:10.777/MT, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT, WENDELL 

DUTRA VITAL - OAB:22269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 Vistos etc.

Considerando o teor do despacho de fls.225 e a certidão de fls.232, 

procedo a expedição de alvará em favor do Banco.

No mais, proceda o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ, no que diz 

respeito as custas não pagas pela Instituição Financeira.

Empós, ao arquivo, com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756031 Nr: 8110-62.2012.811.0041

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO METELLO NETO - EPP, PEDRO 

METELLO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça de fls. 125/126 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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.: 750796 Nr: 2531-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, ALEXANDRE DE ALMEIDA - OAB:OAB/RS 43.621, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, 

MICHELE WEIZEMANN - OAB:75.017/ RS, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:4.455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5.019/MT

 Vistos etc.

Ante o contido no despacho de fls.206/206v e certidão de fls.209, 

procedo a expedição do alvará em favor do Fundo.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1126196 Nr: 21399-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANÁBRIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos Código n° 1126196 – Ação de Cobrança

Aos 1 de fevereiro de 2017, às 14:30 horas, estando presentes o M.M. 

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza o advogado da 

Instituição Financeira e seu preposto.

Aberta a audiência, tendo em vista a não expedição da carta precatória, 

que se encontra na contra capa, estando-o as custas de distribuição ás 

fls. 70, redesigno a audiência para o dia 07 de junho de 2017, às 14:00h, 

saindo a autora devidamente intimada. No mais, defiro o pedido da 

Cooperativa no sentido de que o Sr. Meirinho também tente a citação no 

endereço constante às fls. 61, de forma concomitante, visando a regular 

citação, saindo o douto advogado intimado do prazo de 05 dias para 

deposito das diligência nos termos da Portaria 64/2013/DF. NADA MAIS. 

Eu, _____ Karolliny Souza Fernandes Dos Santos, Estagiária, o digitei e 

subscrevi.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

Dr. Evan Corrêa da Costa

Advogado da parte requerente

Sr. Anderson Sebastiao Coelho Pecora

Preposto da parte requerente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772215 Nr: 25314-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERLES RIBEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Vistos...

Da análise do caderno processual, verifico que o Recurso de Apelação 

interposta pelo réu (fls. 154/157v) foi desprovida (fls.290/297) e a do 

autor (fls. 160/163) foi parcialmente provido, sendo alterada a sentença 

somente quanto a aplicação da limitação à taxa média de mercado.

Assim, intimo as partes para manifestarem em 15 dias.

 Em caso de silêncio remetam-se os autos ao arquivo com as anotações 

de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805984 Nr: 12455-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63.440/MG, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto 

pelo autor as fls. 139/148v teve seu provimento negado as fls. 160/162v. 

Posteriormente o autor interpôs Recurso Especial as fls. 165/172, este 

teve seu seguimento negado as fls. 187/188v. O autor então interpôs 

Agravo às fls. 191/197, este foi conhecido para que o Recurso Especial 

não fosse (fls. 211/213).

Ademais, os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente 

foram majorados para 15%, contudo o pagamento foi suspenso por conta 

da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Desse modo, considerando que não de se falar em liquidação de 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812099 Nr: 18592-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ELENO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL - BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos...

Da análise dos autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto pelo 

autor as fls. 83/92 teve seu provimento negado as fls. 108/111v.

 O autor apresentou Agravo Interno (fls. 02/05 – Autos em apenso), o qual 

teve seu provimento negado às fls. 14/17 (apenso).

Posteriormente o autor ingressou com Recurso Especial (fls. 20/27v – 

apenso), com seguimento negado as fls. 32/33v.

Desse modo, considerando que o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios foram suspensos em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciaria, remetam-se os autos ao arquivo com 

as anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 921147 Nr: 44108-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARTINS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:20.701/GO

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 140/155 foi desprovido as fls. 192/197v. O autor então opôs Embargos 

de Declaração as fls. 200/202, estes foram rejeitados as fls. 215/219 e o 

recorrente foi condenado ao pagamento da multa do art. 1026 §2º do CPC. 

Posteriormente o autor interpôs Recurso Especial as fls. 223/233, este 

teve seu seguimento negado (fls. 252/252v), devido ao não pagamento do 

preparo.

Ademais, constato que as fls. 164/165 foi determinada a retenção do valor 

de R$ 1.260,00 referente aos honorários advocatícios.

 Desse modo, intimo as partes para querendo, manifestarem em 15 dias.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações 

de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 416277 Nr: 4067-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TRILHA, DORIVAL CAMILO MARTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 187/195 teve seu seguimento negado as fls. 228/229v. O autor 

interpôs então Agravo Regimental (fls. 02/10 – Autos em apenso) que foi 

desprovido (fls. 15/17 – Autos em apenso).

 Posteriormente o autor interpôs Recurso Especial (fls. 33/36 – Autos em 

apenso) e Recurso Extraordinário (fls. 22/32 – Autos em apenso), estes 

tiveram o seguimento negado as fls. 74/74v e 76/76v.

Por fim o autor apresentou Agravo em Recurso Especial (fls. 87/89 – 

Autos em apenso) e Agravo em Recurso Extraordinário (fls. 91/93 – Autos 

em apenso), estes também não foram conhecidos as fls. 98/99 e 102 dos 

autos em apenso.

Desse modo, considerando o teor da sentença de fls. 186/186v e da 

certidão de fls. 234, intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 

15 dias.

Em caso de silencio, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1611-57.2015.811.0041 – CÓDIGO 953167

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

PARTE REQUERIDA: DIEGO DE ABREU AMORIM

INTIMANDO(A, S): Diego de Abreu Amorim, Cpf: 85850942149

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 26 de junho de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010535-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004753-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO CERQUEIRA DE SENA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009152-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012870-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY CRISTINA NERONE LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036834-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

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:

ARENIL PINHEIRO SA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002483-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

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:

HUXLEY HAROLDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015945-45.2016.8.11.0041

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:

JOSE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.06.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018498-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LIBERIO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ANAMIL CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

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: 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 acessório, 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, 27.06.18

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1084628 Nr: 3654-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILZA ESPIRITO SANTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para apresentar, 

no prazo legal, guia de recolhimento de diligência para o endereço 

fornecido, ou seja, Bairro Altos da Serra da cidade de Cuiabá/MT, vez que 
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o apresentado foi para o Bairro Santa Izabel.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1116928 Nr: 17425-75.2016.811.0041

 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 DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEEDER LUANDER MARTINS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida manifestar sobre 

depósito nos autos e informar se tem por satisfeito com a obrigação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 727032 Nr: 22877-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:10990

 Certifico e dou fé que a advocacia indicado à fl.499 não tem poderes 

específicos para levantar alvará, conforme procuração de fl.123, assim, 

por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya Tolentino de Barros, faço a 

intimação para a parte requerida regularizar a representação processual, 

no prazo legal, para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 880842 Nr: 17320-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME, EDSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 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.: 941539 Nr: 55480-66.2014.811.0041

 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): LINO APARECIDO DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123456 Nr: 20232-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-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 da 

manifestação de fls. 56/60 dos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 221409 Nr: 29558-38.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S. A., CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME UNIÃO LTDA, GILDO MOTTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096-O/MT, MONNY V. VICTOR COÊLHO AGUIAR SILVA - 

OAB:6.976

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 807, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1229642 Nr: 14697-27.2017.811.0041

 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: ANTÔNIO GARCIA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARDOSO PEREIRA CLAIT 

DUARTE, CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES LTDA., 

ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA, ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA, 

POSITIVO PRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474, LUIZ GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4.948/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 20731 Nr: 720-95.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO APARECIDO PAVAN DA SILVA, 

ROSANA APARECIDA SIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 309/543, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018452-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DO NASCIMENTO (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 
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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, 27.06.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002673-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002673-47.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IRENE COSTA DA SILVA Parte 

Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. IRENE DA COSTA SILVA, devidamente 

qualificada e representada na inicial, ajuizou a presente Ação de Revisão 

de Contrato de Financiamento de Veículo e Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência, em face de BANCO PANAMERICANO S/A, instituição financeira 

de direito privado, igualmente qualificada e representada, pretendendo o 

que segue. Em síntese, o Requerente sustentou que celebrou com o 

Banco Requerido Contrato de Cédula de Crédito Bancário sob n.º 

71738473 para aquisição de bem móvel, tipo veículo, e, na oportunidade, 

informou que foram disponibilizados R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos 

reais), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e 

sucessivas de R$ 735,69 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e 

nove centavos). Argumentou que o contrato deve ser revisado para 

reduzir a taxa de juros em 12% ao ano, excluir a sua capitalização mensal, 

bem como a incidência da comissão de permanência. Diante do que expôs, 

requereu a título de antecipação de tutela que o Banco Requerido 

suspenda a cobrança das parcelas restantes, se abstenha de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito e de efetivar registros de 

protestos e, caso já tenha incluído, que proceda a imediata exclusão e a 

consignação mensal do valor que acha devido de R$ 498,76 

(quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), e por fim, 

pugnou pela gratuidade da justiça e reclamou a condenação do Banco 

Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerentes ao feito. Em 

decisão interlocutória (4775298 - fls. 01/02), foi concedida a gratuidade da 

justiça, após, indeferida a tutela pleiteada e ordenada a citação para 

defesa no prazo legal. Devidamente citado o Banco Requerido, apresentou 

contestação (5010456 - fls. 01/11), arguindo preliminar de alteração do 

pólo passivo do Requerido para Banco Pan S/A, em seguida, impugnou o 

pedido de assistência judiciária gratuita, ao fim, em linhas gerais arguiu a 

validade do contrato firmado entre as partes e a ausência de abusividade 

e onerosidade, devendo prevalecer à vontade das partes, e, assim, rogou 

pela improcedência do pleito inicial. Instada a parte Autora a impugnar a 

contestação, atendeu a ordem (7352543 - fls. 01/11), combatendo 

pontualmente os argumentos defensivos, e reiterando os pedidos 

descritos na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC. 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, 

REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). De plano, ACOLHO a 

alteração do polo passivo da demanda de Banco Panamericano S/A para 

Banco Pan S/A, tendo em vista a ocorrência de alteração na denominação 

social da instituição financeira. Da Assistência Judiciária Gratuita Alega o 

Requerido na peça defensiva que a parte Autora requereu os benefícios 

da assistência judiciaria gratuita, entretanto, argui que a mesma não 

preenche os requisitos do recebimento do benefício. Pois bem, o pedido de 

gratuidade judiciária formulado pela Autora na peça de ingresso, a luz da 

jurisprudência consolidada preenche os requisitos para concessão da 

benesse, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os 

encargos processuais, sem prejuízo próprio. O Supremo Tribunal Federal 

de há muito já consolidou o entendimento de que se mostra suficiente, 

para a obtenção da assistência judiciária gratuita, a simples afirmação 

feita pelo interessado de que não dispõe de situação econômica que lhe 

permita arcar com as custas do processo. Nesse sentido, anote-se: 

“ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com 

todas as consequências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples 

afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de 

capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo 

judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte 

necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. 

Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida 

tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, 

mediante impugnação fundamentada, que não se configura, 

concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa 

que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE nº 

245.646-AgR/RN, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 

13/2/09). “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção 

de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem 

prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo 

regimental improvido” (AI nº 649.283/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o 

Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 19/9/08). “CONSTITUCIONAL. ACESSO 

À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, 

LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a 

de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, 

certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem 

prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma 

infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, 

que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, 

XXXV). II. - R.E. não conhecido” (RE nº 205.746/RS, Segunda Turma, 

Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/2/97). Nesta trilha, o Banco 

Requerido, não comprovou nos autos que a Autora beneficiária da AJG, 

não faz jus a da gratuidade concedida, ou houve alteração em suas 

condições econômicas que justificassem o referido pleito. Inacolho o 

pedido neste particular aspecto. Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. No caso, 

desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise do 
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contrato é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Da Declaração Genérica de Cláusulas 

Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes Quanto ao tema, é o 

seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das 

cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora 

especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados 

e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. Destaco que os 

Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as 

taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, 

seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: 

Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Assim, no contexto da jurisprudência 

nacional, reconhece-se a possibilidade de capitalização de juros, desde 

que expressamente pactuada, sobretudo em razão da existência de uma 

relação consumerista. Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros 

de mora, bem como a multa contratual estipulados na avença, se observa 

que se encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que 

falar em abusividade por parte da Instituição Financeira. A situação 

processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Por fim, no que concerne a tese de 

ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período 

de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidou a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 

competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) 

Inconstitucionalidade Medida Provisória 2.170-36 (art. 5º) Em relação à 

alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu no Recurso Extraordinário n. 592.377, que tal 

norma, quanto ao aspecto formal, é constitucional, porque presentes os 

requisitos de relevância e urgência necessários para a edição das 

medidas provisórias. Entretanto, quanto ao aspecto material, o STF via 

controle abstrato na ADI 2.316, ainda não decidiu o tema. A questão pende 

de discussão em nossa Corte maior, motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. Ademais, há a presunção de 

constitucionalidade das normas egressas do legislador. Em assim sendo, 

improcede o pleito de inconstitucionalidade. Da Comissão de Permanência 

Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de 

Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro 

encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos 

moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula 30, STJ. A 

comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. 

Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual. Portanto, a comissão de permanência 

deve permanecer, porém no caso de sua incidência, deverão ser 

excluídos do cálculo do valor devido todos os demais encargos moratórios 

previsto no contrato. Ressalte-se, por oportuno, que até o momento não 

há comprovação de cobrança ou pagamento de parcela contratual 

acrescida da referida comissão de permanência, o que vem a ser mais 

uma razão para a improcedência do pedido inicial quanto à sua exclusão. 

Repetição do Indébito em Dobro No que se refere ao pedido de devolução 

em dobro do cobrado a maior, é preciso dizer que, quando constatada a 

cobrança abusiva, os valores cobrados a maior devem ser, 

necessariamente, extirpados do montante da dívida e restituídos aos 

Autores, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja 

mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado 

o contrato, mas não em dobro, conforme prevê o art. 42, § único, do CDC, 

salvo se comprovada a má-fé do credor, o que não se dá quando a 

cobrança é feita com base em cláusula prevista no contrato. Nesse 

contexto: APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

DOBRO INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A autora não tem direito 

à repetição do indébito, em dobro, nos termos do parágrafo único, do art. 

42, do CDC, pois não houve comprovação da má-fé da instituição 

financeira. 2. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, 

na presente ação, que foi julgada improcedente, decorre do princípio da 

sucumbência, conforme previsão do caput do art. 20 do CPC, e não do 

princípio da causalidade. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. 

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - Apelação Cível: 

APC 20130111548957, Orgão Julgador 4ª Turma Cível, Julgamento 

02/09/2015, Publicação Publicado no DJE: 24/09/2015. Pág.: 172). "A 

devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira 

indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor" 

(Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora 

Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da 

publicação: 30/08/2011). Sem razão a Requerente quando pretende ver 

incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque eventual valor a ser 

restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, o que não 

ocorreu nos autos, visto que a má-fé da instituição financeira não foi 

comprovada. Pela exposição acima, verifica-se que os encargos 

aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não 

sendo evidenciada qualquer irregularidade. Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas 

nas pretensões iniciais da Autora, reputando regulares e razoáveis os 

valores contratuais impugnados. CONDENO a Autora IRENE DA COSTA 

SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

da parte contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade 

das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser 

executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado 

desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da 

Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. DETERMINO a remessa dos 

autos ao cartório distribuidor para proceder a alteração do polo passivo da 

demanda de Banco Panamericano S/A, para Banco Pan S/A, tendo em 

vista a ocorrência de alteração da denominação social da instituição 

financeira. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002673-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002673-47.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IRENE COSTA DA SILVA Parte 

Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. IRENE DA COSTA SILVA, devidamente 

qualificada e representada na inicial, ajuizou a presente Ação de Revisão 

de Contrato de Financiamento de Veículo e Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência, em face de BANCO PANAMERICANO S/A, instituição financeira 

de direito privado, igualmente qualificada e representada, pretendendo o 

que segue. Em síntese, o Requerente sustentou que celebrou com o 

Banco Requerido Contrato de Cédula de Crédito Bancário sob n.º 

71738473 para aquisição de bem móvel, tipo veículo, e, na oportunidade, 

informou que foram disponibilizados R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos 

reais), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e 

sucessivas de R$ 735,69 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e 

nove centavos). Argumentou que o contrato deve ser revisado para 

reduzir a taxa de juros em 12% ao ano, excluir a sua capitalização mensal, 

bem como a incidência da comissão de permanência. Diante do que expôs, 

requereu a título de antecipação de tutela que o Banco Requerido 

suspenda a cobrança das parcelas restantes, se abstenha de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito e de efetivar registros de 

protestos e, caso já tenha incluído, que proceda a imediata exclusão e a 

consignação mensal do valor que acha devido de R$ 498,76 

(quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), e por fim, 

pugnou pela gratuidade da justiça e reclamou a condenação do Banco 

Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerentes ao feito. Em 

decisão interlocutória (4775298 - fls. 01/02), foi concedida a gratuidade da 

justiça, após, indeferida a tutela pleiteada e ordenada a citação para 

defesa no prazo legal. Devidamente citado o Banco Requerido, apresentou 

contestação (5010456 - fls. 01/11), arguindo preliminar de alteração do 

pólo passivo do Requerido para Banco Pan S/A, em seguida, impugnou o 

pedido de assistência judiciária gratuita, ao fim, em linhas gerais arguiu a 

validade do contrato firmado entre as partes e a ausência de abusividade 

e onerosidade, devendo prevalecer à vontade das partes, e, assim, rogou 

pela improcedência do pleito inicial. Instada a parte Autora a impugnar a 

contestação, atendeu a ordem (7352543 - fls. 01/11), combatendo 

pontualmente os argumentos defensivos, e reiterando os pedidos 

descritos na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC. 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, 

REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). De plano, ACOLHO a 

alteração do polo passivo da demanda de Banco Panamericano S/A para 

Banco Pan S/A, tendo em vista a ocorrência de alteração na denominação 

social da instituição financeira. Da Assistência Judiciária Gratuita Alega o 

Requerido na peça defensiva que a parte Autora requereu os benefícios 

da assistência judiciaria gratuita, entretanto, argui que a mesma não 

preenche os requisitos do recebimento do benefício. Pois bem, o pedido de 

gratuidade judiciária formulado pela Autora na peça de ingresso, a luz da 

jurisprudência consolidada preenche os requisitos para concessão da 

benesse, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os 

encargos processuais, sem prejuízo próprio. O Supremo Tribunal Federal 

de há muito já consolidou o entendimento de que se mostra suficiente, 

para a obtenção da assistência judiciária gratuita, a simples afirmação 

feita pelo interessado de que não dispõe de situação econômica que lhe 

permita arcar com as custas do processo. Nesse sentido, anote-se: 

“ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com 

todas as consequências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples 

afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de 

capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo 

judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte 

necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. 

Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida 

tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, 

mediante impugnação fundamentada, que não se configura, 

concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa 

que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE nº 

245.646-AgR/RN, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 

13/2/09). “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção 

de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem 

prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo 

regimental improvido” (AI nº 649.283/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o 

Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 19/9/08). “CONSTITUCIONAL. ACESSO 

À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, 

LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a 

de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, 

certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem 

prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma 

infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, 

que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, 

XXXV). II. - R.E. não conhecido” (RE nº 205.746/RS, Segunda Turma, 

Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/2/97). Nesta trilha, o Banco 

Requerido, não comprovou nos autos que a Autora beneficiária da AJG, 

não faz jus a da gratuidade concedida, ou houve alteração em suas 

condições econômicas que justificassem o referido pleito. Inacolho o 

pedido neste particular aspecto. Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. No caso, 

desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise do 

contrato é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Da Declaração Genérica de Cláusulas 

Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes Quanto ao tema, é o 

seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das 

cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora 

especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados 

e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. Destaco que os 

Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as 

taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, 

seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: 

Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Assim, no contexto da jurisprudência 
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nacional, reconhece-se a possibilidade de capitalização de juros, desde 

que expressamente pactuada, sobretudo em razão da existência de uma 

relação consumerista. Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros 

de mora, bem como a multa contratual estipulados na avença, se observa 

que se encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que 

falar em abusividade por parte da Instituição Financeira. A situação 

processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Por fim, no que concerne a tese de 

ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período 

de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidou a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 

competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) 

Inconstitucionalidade Medida Provisória 2.170-36 (art. 5º) Em relação à 

alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu no Recurso Extraordinário n. 592.377, que tal 

norma, quanto ao aspecto formal, é constitucional, porque presentes os 

requisitos de relevância e urgência necessários para a edição das 

medidas provisórias. Entretanto, quanto ao aspecto material, o STF via 

controle abstrato na ADI 2.316, ainda não decidiu o tema. A questão pende 

de discussão em nossa Corte maior, motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. Ademais, há a presunção de 

constitucionalidade das normas egressas do legislador. Em assim sendo, 

improcede o pleito de inconstitucionalidade. Da Comissão de Permanência 

Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de 

Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro 

encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos 

moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula 30, STJ. A 

comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. 

Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual. Portanto, a comissão de permanência 

deve permanecer, porém no caso de sua incidência, deverão ser 

excluídos do cálculo do valor devido todos os demais encargos moratórios 

previsto no contrato. Ressalte-se, por oportuno, que até o momento não 

há comprovação de cobrança ou pagamento de parcela contratual 

acrescida da referida comissão de permanência, o que vem a ser mais 

uma razão para a improcedência do pedido inicial quanto à sua exclusão. 

Repetição do Indébito em Dobro No que se refere ao pedido de devolução 

em dobro do cobrado a maior, é preciso dizer que, quando constatada a 

cobrança abusiva, os valores cobrados a maior devem ser, 

necessariamente, extirpados do montante da dívida e restituídos aos 

Autores, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja 

mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado 

o contrato, mas não em dobro, conforme prevê o art. 42, § único, do CDC, 

salvo se comprovada a má-fé do credor, o que não se dá quando a 

cobrança é feita com base em cláusula prevista no contrato. Nesse 

contexto: APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

DOBRO INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A autora não tem direito 

à repetição do indébito, em dobro, nos termos do parágrafo único, do art. 

42, do CDC, pois não houve comprovação da má-fé da instituição 

financeira. 2. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, 

na presente ação, que foi julgada improcedente, decorre do princípio da 

sucumbência, conforme previsão do caput do art. 20 do CPC, e não do 

princípio da causalidade. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. 

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - Apelação Cível: 

APC 20130111548957, Orgão Julgador 4ª Turma Cível, Julgamento 

02/09/2015, Publicação Publicado no DJE: 24/09/2015. Pág.: 172). "A 

devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira 

indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor" 

(Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora 

Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da 

publicação: 30/08/2011). Sem razão a Requerente quando pretende ver 

incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque eventual valor a ser 

restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, o que não 

ocorreu nos autos, visto que a má-fé da instituição financeira não foi 

comprovada. Pela exposição acima, verifica-se que os encargos 

aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não 

sendo evidenciada qualquer irregularidade. Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas 

nas pretensões iniciais da Autora, reputando regulares e razoáveis os 

valores contratuais impugnados. CONDENO a Autora IRENE DA COSTA 

SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

da parte contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade 

das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser 

executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado 

desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da 

Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. DETERMINO a remessa dos 

autos ao cartório distribuidor para proceder a alteração do polo passivo da 

demanda de Banco Panamericano S/A, para Banco Pan S/A, tendo em 

vista a ocorrência de alteração da denominação social da instituição 

financeira. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018367-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1018367-56.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

(228)/[LIMINAR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte 

apelada, para que no prazo legal, apresente resposta ao recurso. 

Processo: 1018367-56.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ - MT, 27 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 
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ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018700-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1018700-08.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

(228)/[LIMINAR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

NEUZA FERREIRA DE AQUINO Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Certifico 

que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que no prazo 

l e g a l ,  a p r e s e n t e  r e s p o s t a  a o  r e c u r s o .  P r o c e s s o : 

1018700-08.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CUIABÁ - MT, 27 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: 1022608-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DRYELSON DE OLIVEIRA MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1022608-10.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DRYELSON DE OLIVEIRA 

MENDES Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes (ID. 11611663), através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma do acordo em comento. No mais, proceda-se 

eventual baixa na restrição constante no veiculo litigioso. Certificado o 

trânsito em julgado dessa decisão, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017764-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1017764-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: EMERSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA 

Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. No mesmo 

prazo, visando à segura apreciação do pedido de AJG formulado na 

inicial, determino que a parte requerida seja intimada para, trazer aos 

autos, comprovante da condição financeira noticiada na espécie. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de fevereiro 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023521-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023521-89.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO Vistos. 

Conclusão desnecessária. Certifique-se o decurso de prazo para 

apresentação da impugnação à contestação pelo Autor. A Secretaria 

certifique-se e retifique a juntada dos últimos documentos anexados aos 

autos (IDs. 9510903, 9510939, 9511183, 9511284, 9511379, 9511453, 

9511590), excluindo-se aqueles repetidos para evitarmos o desalinho da 

ordem cronológica processual. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023208-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA XAVIER CHECCHIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1023208-31.2016.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: MARIA CELIA XAVIER CHECCHIN Vistos. 

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito, sendo desnecessária a 

anuência da parte Requerida, eis que seque foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 4586207), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 23 de março de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013768-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SABINO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA OAB - MT5327-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1013768-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: GABRIEL SABINO NETO Vistos 

etc. Banco Toyota do Brasil S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de GABRIEL 

SABINO NETO, ambos devidamente qualificados e representados nos 

autos. Alega o autor, em suma, que firmou com o requerido, contrato de 

financiamento com alienação fiduciária para aquisição de bem móvel, 

descrito na exordial, onde relata que o réu deixou de adimplir as parcelas 

do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Instruiu a inicial com os 

documentos. No ID. 6784890, foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem 

apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do autor (ID. 

8686797). O requerido ofertou resposta, acompanhada de documentos, 

alegando em suma, ausência de notificação valida para fins de 

constituição em mora. Replica acostada no ID. 9334630. É o relatório. 

Fundamento e decido. Registro que o desate da liça não demanda 

atividade probatória em audiência, visto que o seu mérito envolve 

questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, mediante o 

julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC. 

Inicialmente, importante deixar consignado que, nos termos da Súmula nº 

297[1], do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos 

celebrados com as instituições financeiras. Ademais, o assunto já foi 

também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe 

expressamente que “as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. A alienação fiduciária em garantia dá-se a transferência 

do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário[2], em garantia 

ao pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta 

da coisa. Já o domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, 

não se dando a tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Logo, 

no contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse 

do bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme 

determina a lei[3]. Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a 

busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e 

cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo 

possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão 

consolidadas no patrimônio do credor). A respeito do tema, trago a baila 

os comentários do doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos[4]: “A 

alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (destaquei) Ressalto que o tema encetado nesta 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo[5], tendo o STJ 

firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (destaquei). Compulsando detidamente os autos observo que a 

notificação (ID. 6782320) foi encaminhada ao endereço descrito na cédula 

de crédito bancário, sendo a notificação válida para constituir o réu em 

mora, portanto não há que falar em ausência ou ilegalidade de tal ato, ou 

ainda desconstituição da mora. Neste sentido, colaciono o seguinte 

precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE A TERCEIRO NO 

ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. VALIDADE. MORA 

COMPROVADA. DECISÃO CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

RECURSO PROVIDO. Para a caracterização da mora, autorizadora da 

deflagração de reintegração de posse, é imprescindível a notificação do 

devedor. No entanto, "É válida, para efeito de constituição em mora do 

devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que 

a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." 

(STJ, AgRg no Ag 1284958 / MS, Relator Ministro Sidnei Beneti). (TJ-SC - 

AG: 20130276379 SC (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Camargo Costa, 

Julgamento: 09/10/2013, Terceira Câmara de Direito Comercial)”. 

(destaquei) Ademais, não há que se falar em ineficácia da notificação 

levada a efeito conforme se infere dos seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA 

VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE AO DEVEDOR, 

ATRAVÉS DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ (RESP. 1237699/SC). 

POSSE DO BEM OBJETO DO CONTRATO. Não há exigência de que a 

notificação seja feita pessoalmente ao devedor, sendo necessário, para a 

sua validade, apenas que o credor comprove que a comunicação foi 

remetida e recebida no local certo. Conforme o novo entendimento desta 

Câmara, em consonância com o Precedente do STJ (REsp n. 1237699/SC), 

impõe-se o reconhecimento da validade da notificação extrajudicial 

entregue através de Cartório de Título e Documentos diverso do domicílio 

do devedor, para fins de comprovação da mora do financiado. 

INEXISTENTE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

ABUSIVAS E/OU ILEGAIS, DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE, 

CONFORME DETERMINA O RESP. Nº 1.061.530-RS, NÃO HÁ QUE SE 

FALAR EM FUMUS BONI JURIS. Negativa de seguimento a Agravo de 

Instrumento em confronto com jurisprudência dominante do STJ.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70064997794, Décima Terceira Câmara Cível, TJ do RS, 

Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 25/06/2015). (grifo nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE A TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO 

CONTRATO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. DECISÃO CASSADA. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Para a caracterização 

da mora, autorizadora da deflagração de reintegração de posse, é 

imprescindível a notificação do devedor. No entanto, "É válida, para efeito 

de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu 

endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário." (STJ, AgRg no Ag 1284958 / MS, Relator 

Ministro Sidnei Beneti). (negritei) Portanto, tendo o credor fiduciário 

encaminhado à notificação para o endereço constante do contrato tem-se 

por eficaz a comunicação. Assim, em análise aos documentos 

apresentados com a exordial, observa-se, que o autor exauriu a contento 

seu encargo probatório, visto que, por meio do contrato acostado (ID. 

6782306), que as partes efetivamente celebraram contrato de 

financiamento com alienação fiduciária para a aquisição de veículo. Diante 

de tais fatos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre 

as partes e o inadimplemento pelo requerido, sendo consequentemente 

procedente o pleito autoral. Coadunando com tal entendimento transcrevo 

os seguintes arestos: “Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, ademais, foi 

citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. Depósito da 

parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se mostra 

suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da dívida, com 

inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento consolidado 

pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso 

especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy 

Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 22/01/2015)”. (negritei) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos 

da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das 

parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015)”. 

(sublinhei) Desta maneira, estando comprovada a relação contratual 
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fiduciária, a mora da ré e inexistindo o pagamento do valor integral 

perseguido na inicial no prazo legal, deve ser acolhida a pretensão do 

autor, visto que presentes os requisitos legais exigidos para tanto. Diante 

do exposto e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei 

n. 911/69, para declarar consolidando nas mãos do autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial , cuja apreensão liminar tornar-se-á 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica 

adstrita aos benefícios da AJG. Preclusas as vias recursais e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 02 

de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] 

SÚMULA N. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras. [2] Geralmente é uma financeira que forneceu o 

numerário para a aquisição do bem [3] Decreto-Lei 911/69 [4] Direito 

Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565. [5] STJ. 2ª 

Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

14/5/2014.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023112-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLARO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

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 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1023112-16.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

4.024,44; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[BANCÁRIOS]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO CLARO DE OLIVEIRA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte 

apelada, para que no prazo legal, apresente resposta ao recurso. 

Processo: 1023112-16.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.024,44; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ - 

MT, 27 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: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 344474 Nr: 14957-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA, JOSÉ GERALDO 

CARREIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, PAULO CESAR SCHMIDT - OAB:9.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 DESPACHO

Vistos.

Ante o teor da petição de fls. 648-651, em que o Exequente alega o não 

cumprimento da obrigação pelo Banco Banespa S.A, intime-se o 

Executado para manifestar-se em cinco (05) dias.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 737377 Nr: 33873-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA FLOR DO SERRADO LTDA - ME, 

BENEDITO VIEIRA DE GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2018.

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 911562 Nr: 37889-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. S. DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME, ADILSON JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2018.

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 784209 Nr: 37990-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 DECISÃO

Vistos.

Diante dos valores penhorados a fl. 198 dou por satisfeita a obrigação em 

relação ao Banco Itauleasing S.A.
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 Portanto, expeça-se ALVARÁ em favor de Roberto dos Santos, conforme 

o solicitado às fls. 194-195.

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido – 199-202, sendo assim 

determino que se intime os Executados Elizabeth Claudino da Silva ME e 

Elizabeth Claudino da S. Shink na pessoa do Advogado constituído nos 

autos ou pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento 

do montante apontado as fls. 202, 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.

Intime-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1112069 Nr: 15577-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E 

NEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

O artigo 256 do CPC elenca as hipóteses nas quais se faz possível à 

realização do ato citatório por meio de edital , sendo certo que, quando o 

réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, impõe-se a 

parte requerente o prévio esgotamento de todos os meios necessários 

para a localização do demandado, sob pena de nulidade.

 Na hipótese, INDEFIRO o pedido de citação por edital, em razão da 

ausência de demonstração do esgotamento de diligências para localizar 

do Requerido.

Intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito.

Determino que se realizem consultas online nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD.

 Seguem anexos os extratos das consultas realizadas com informações 

cadastrais dos Executados. Obtendo endereço diferente daquele dos 

autos, renove-se a tentativa de citação, caso contrário intime-se o autor 

para, em dez (10) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

 Intimem-se.

Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 392737 Nr: 28080-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS BRITO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Ante o petitório de fl. 107-111 promovam-se as retificações necessárias.

 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 PADRONIZADOS NPL1 

anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

No mais, intime-se esta a promover o regular andamento processual em 

cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 866048 Nr: 6413-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAUDETE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Com relação à execução de sentença promovida por MARIA CLAUDETE 

LEITE (fls. 45-48) esta, anuiu com o depósito de fl. 56-v, assim nos termos 

do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o Cumprimento de Sentença.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente (fl.62).

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403476 Nr: 35347-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 

LTDA, HUDSON BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Efetivada a citação edital e não havendo ingresso do Citando no processo, 

nos termos do art. 9º, II, do CPC, nomeio Curador Especial o Defensor 

Público que atua nesta Unidade Judiciária, o qual deve ter vistas dos autos 

para a contestação, no prazo legal, mesmo que apenas por negativa geral 

dos fatos.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 18 de junho 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 304735 Nr: 15190-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARATONA CORRETORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA, DONIZETE DE SOUZA LEITE, ISABEL CRISTINA BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 
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ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

No entanto, seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD e RENAJUD. Consigno que havendo informação de endereço 

distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de 

citação, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 989289 Nr: 18218-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARIN EVELYN DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - OAB:MT 

12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OSWALDO RETZ SILVA 

JUNIOR - OAB:285694

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de autos em fase de cumprimento sentença onde se deu por 

satisfeita a obrigação mediante o depósito integral feito pelo Executado 

(fls.73-74).

 Intimado o Exequente acerca dos valores depositados este concordou e 

pugnou pela expedição de alvará (fls.79-80).

Pois bem.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores depositados (fl.74) 

com transferência para a conta bancaria indicada pelo Credor a fl. 79.

 Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-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.: 913252 Nr: 39034-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SEMEAR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RIBEIRO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96.864/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 Vistos.BANCO SEMEAR S.A. interpôs impugnação ao valor da causa em 

face da Ação Revisional ajuizada por WALTER RIBEIRO NEVES aduzindo, 

em síntese, que o autor ora impugnado atribuiu à causa valor vultuoso de 

R$239.137,82, afastando-se da realidade fática aplicável a hipótese.(...) À 

vista disso, considerando que o feito refere-se à revisional de contrato, 

especificamente, de vários contratos bancários, é cediço que o valor da 

causa deve corresponder à soma os valores dos contratos que se 

pretende revisar com a propositura da demanda judicial. Diante disso 

REJEITO a presente impugnação ao valor da causa, devendo ser mantido 

o valor de R$239.134,82, atribuído na ação revisional de contrato - cod. ID 

845043, ajuizada por WALTER RIBEIRO NEVES I em face do BANCO BMG 

S/A., BANCO PANAMERICANO S.A., BANCO DAYCOVAL S. A., BANCO 

SEMEAR S/A., e BANCO DO BRASIL S.A.Descabida a condenação em 

honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto se trata 

de mero incidente processual. Com o trânsito em julgado, certificar a 

presente decisão na ação revisional, desapensar e arquivar em caixa 

própria o presente incidente.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 408574 Nr: 486-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAMPAIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/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$ 28.555,54 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 211).

 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, 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748627 Nr: 294-29.2012.811.0041

 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): ANA PAULA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO DE FREITAS - 

OAB:12.068-MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753

 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$ 4.494,96 (demonstrativo de 

cálculo – fls.239-243).

 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, 13 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 826943 Nr: 32841-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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): EDSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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), 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23489 Nr: 7065-77.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E 

TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Vistos.

CUMPRA a determinação de expedição do alvará, conforme consta a 

ordem a fl. 400 ou certifique que tal procedimento já foi realizado.

Em seguida, intime-se a Exequente para manifestar nos autos, postulando 

o de direito ao prosseguimento do cumprimento de sentença, no prazo de 

dez (10) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 788439 Nr: 42410-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS FERNANDA BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o AR de fl. 176 corresponde ao envelope devolvido 

lacrado (fl. 175), intime-se a parte Autora para, em dez (10) dias, viabilizar 

a citação do requerido como determina o art. 246, do CPC, sob pena e 

extinção do feito por falta de pressuposto processual.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455360 Nr: 26565-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. COMÉRCO DE ALIMENTOS LTDA, 

JULIANO CÉSAR ALMEIDA MONTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 26565-46.2010.811.0041 – ID. 455360

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

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$ 600.749,97 (demonstrativo de 

cálculo – fl.110).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 6 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 887100 Nr: 21319-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANO SERGIO DE SOUZA -EI, GRACIANO 

SÉRGIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 21319-30.2014.811.0041 - ID: 887100

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Exequente para, em cinco (05) dias, dar prosseguimento no 

feito 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.: 1106862 Nr: 13333-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A R A R A S  P A N T A N A L 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARCIO LUIZ APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 
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MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 13333-54.2016.811.0041 – ID: 1106862

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 fl. 32-v, 

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), 6 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23206 Nr: 5993-55.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, BENEDITO 

CLAUDIO MEIRELLES, DIRCEU NUNES, NEWTON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEDMA MORAES WATANABE - 

OAB:SP/256.534, RODOLFO FONTANA - OAB:343.143-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Autos nº 5993-55.1999.811.0041 – ID: 23206

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

Vistos.

Analisando os autos observo que há menos de quatro (04) meses fora 

realizada tentativa de penhora por meio do sistema eletrônico BACENJUD, 

em razão disto indefiro o pedido de fl. 279.

Intime-se o Exequente para, que em cinco (05) dias, indique bens que 

satisfaçam a execução ou manifeste interesse na expedição de Certidão 

de Crédito, sob pena de extinção e arquivamento do feito por inexistência 

de bens penhoráveis.

 No mais, proceda-se a abertura do 2º volume dos autos, a partir da fl. 

200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

 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.: 874848 Nr: 13305-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANA PASSOS RODRIGUES - EPP, 

ELIZANA PASSOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 13305-57.2014.811.0041 – ID:874848

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

 DESPACHO

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 94-95 tendo em vista a ausência de citação da 

Executada Elizana Passos Rodrigues – Epp.

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.: 232318 Nr: 1771-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR DOS SANTOS PAIM, VILMA GRACE 

DORILEO PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lígia Ribeiro Mendonça 

- OAB:SP/78.723, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - OAB:182369/SP

 Autos nº 1771-97.2006.811.0041 – ID: 232318

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132231 Nr: 23978-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA, ANA CLAUDIA LIMA 

ALMEIDA

 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:

 Autos nº 23978-41.2016.811.0041 – ID. 1132231

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

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$ 90.927,11(demonstrativo de 

cálculo – fl.65).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 6 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 756166 Nr: 8249-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MONTEIRO DE SÁ, GETÚLIO 

HENRIQUE DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8249-14.2012.811.0041 – ID: 756166

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

Vistos.

Diante da publicação do Edital e da certidão de fl. 110 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 40-52.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, GILSON 

RODRIGUES, GERALDO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3.515/MT

 Vistos.

Expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação do bem indicado a 

fl. 285-v nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss . da 

CNGC.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

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.: 1093061 Nr: 7513-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A. FRANCO - EPP, FAUSTINO SCORPIONI, 

IVONETE APARECIDA FRANCO, JURANDIR SCORPIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 Vistos.

Visando evitar controvérsia secundária a respeito da validade processual, 

escudada na alegação de cerceamento de defesa e violação do devido 

processo legal, com fulcro no art. 369 do CPC, determino que as partes 

sejam intimadas para no prazo de quinze (15) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Por oportuno, intime-se a Requerente para que, em cinco (05) dias, 

manifeste interesse na realização de audiência de conciliação conforme o 

petitório do Requerido (fl. 114).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de junho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 822005 Nr: 28190-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS, ERITA SALAZAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 28190-13.2013.811.0041 – ID. 822005

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

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$ 176.316,26 (demonstrativo de 

cálculo – fl.148).

 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, 8 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 321706 Nr: 23216-40.2007.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEBERSON DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por JEBERSON DE 

OLIVEIRA COSTA em face de BV FINANCEIRA S.A – CFI (fls. 142-144).

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 fls. 143-144, 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), 8 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1024449 Nr: 34066-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que a parte Embargante foi devidamente intimada a 

comprovar a hipossuficiência, mas permaneceu inerte (fl. 133), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos 

do art. 290 do CPC/2015 determino o cancelamento da distribuição.

 Custas e taxas pela Exequente.

Sem honorários, pois apesar de devidamente citado o Executado não 

ofertou Embargos à Execução, sendo portanto considerado revel.

 Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 026 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 701137 Nr: 35759-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 DESPACHO

Vistos.

Ante o teor da petição de fls. 89-92, em que o Executado alega a 

duplicidade do pagamento da obrigação, intime-se o Exequente para 

manifestar-se em cinco (05) dias requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 808273 Nr: 14740-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANIA PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDVANIA PEREIRA 

BATISTA em face de BV FINANCEIRA S.A.

A Exequente postulou pelo cumprimento da sentença de fls. 40-47 para 

satisfação da obrigação do pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios pelo Executado.

Não obstante, o Executado efetuou o depósito dos valores para fins de 

garantia em juízo e apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (fls. 144-146).

Incontestavelmente, o Executado assiste razões em suas alegações de 

oposição, pois, no julgamento de recurso de apelação interposto nos 

autos, provido e transitado em julgado, houve a reforma da sentença que 

o condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a titulo de honorários 

advocatícios – fl. 81, sendo portanto a execução desta obrigação 

pleiteada por Edvania Pereira Batista, indevida.

Portanto, ACOLHO os argumentos da impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 144-146), para julgar extinta a execução em analogia aos 

termos do art. 924, I, do CPC.

Condeno a Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios referentes a esta fase processual, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor exequendo, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se 

em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor 

provar a alteração no estado de hipossuficiência dos Autores, nos termos 

do art. 98, § 3º, do NCPC.

No mais, determino que se EXPEÇA ALVARÁ para levantamento do valor 

depositado em juízo (fl. 143) em favor do Executado BV Financeira S.A.

Decorrido o prazo recursal deste decisum cumpra-o expedindo 

necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764302 Nr: 16941-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 DECISÃO

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de fl. 144, uma 

vez já consta nos autos sentença prolatada.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BV FINANCEIRA em 

face de SÉRGIO DE SOUZA ROCHA (fls. 146-148).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, 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 fls. 147-148 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, 18 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1299525 Nr: 8340-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, JONEVIL RODRIGUES JUNIOR, VANIA CRISTINA DE ARRUDA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS OLIVEIRA KAISER 

SETÚBAL - OAB:12.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

A parte autora maneja pedido de reconsideração ao comando judicial de fl. 

51-52, que indeferiu o pedido de AJG, pelos argumentos apresentados à 

fls. 53-58.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 
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ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida.

ISTO POSTO, de acordo com as considerações supra INDEFIRO o pedido 

de fls105/108, mantendo a decisão de fls. 53-58, tal como foi lançada.

No mais, certifique-se o decurso de prazo para o cumprimento do 

comando de fls. 51-52.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 383375 Nr: 19705-63.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE TEOFREDO DOS SANTOS, ALMERINDO 

DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMERINDO DOS SANTOS NETO 

- OAB:3.910, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos.

Expedida a carta precatória nos autos da execução (apenso) voltem os 

autos imediatamente conclusos para julgamento, comprimindo a 

determinação de fl. 234.

 Consigno que será atribuída ao presente feito prioridade no julgamento, 

haja vista tratar-se de processo incluso na META 2 de 2018.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 878870 Nr: 16054-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M-DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ NASSIMBENI DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Efetivada a citação edital e não havendo ingresso do Citando no processo, 

nos termos do art. 9º, II, do CPC, nomeio Curador Especial o Defensor 

Público que atua nesta Unidade Judiciária, o qual deve ter vistas dos autos 

para a contestação, no prazo legal, mesmo que apenas por negativa geral 

dos fatos.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 18 de junho 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 144807 Nr: 1106-52.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCELL DE BARROS TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 138-141, uma vez que tal diligência cabe ao 

Exequente promover.

 No mais, defiro o pedido de consulta para obter informações sobre 

possíveis BENS PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, segue o 

demonstrativo com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor se 

manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1048658 Nr: 45792-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER MODAS COMÉRCIO DO VESTUÁRIO 

LTDA, ALDEIR ALVES DOS SANTOS, DAMIÃO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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), 13 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 736757 Nr: 33206-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE CLAUDINO DA SILVA SHINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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), 18 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 957332 Nr: 3729-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUTRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Segue o extrato da consulta realizada, via sistema BACENJUD (Banco 

Central) a fim de obter endereços para citação do Executado, conforme 

pedido de fl. 98. Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 743117 Nr: 40065-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E GRÁFICA ATALAIA LTDA., LEONIR 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A

 Vistos.

Nos termos do art. 879, II e 881, § 1º, do CPC defiro o pedido de fl. 209, 

pelo que determino que se encaminhem os documentos necessários para 

alienação judicial do bem imóvel penhorado nestes autos (art. 1º, II, da 

Portaria n. 12/2014/DF).

 Devendo o Gestor da CENTRAL DE PRAÇA e LEILÃO cumprir o que 

determina o art. 886 e 887, do CPC para a realização de hastas públicas.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 337410 Nr: 8212-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO TIBALDE MAGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317.234/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS

 Vistos.

Indefiro o pedido de levantamento do valor depositado a titulo de 

honorários de sucumbência a fl. 271v, vez que paira discussão sobre 

este assunto, como já mencionamos na decisão de fl. 389v.

 Renove-se a solicitação de informações (oficio - fl. 394), desta feita, 

solicitando urgência na resposta.

A Srª Gestora certifique o cumprimento da determinação de fl. 379, já que 

não há noticia nos autos sobre a expedição do referido alvará.

 Considerando a comprovação da parte devedora com relação ao depósito 

realizado em 23/3/2016 referente ao valor principal da obrigação, na 

quantia de R$50.000,00 (guia de deposito - fl. 393) deixo de realizar o 

bloqueio de valores deferido a fl. 389v.

 Tendo em vista que a alteração da fase processual para cumprimento de 

sentença deu-se em 24/2/2017 (fl. 341), quando se assinalou prazo de 15 

dias para pagamento voluntario, sob pena de multa e honorários 

advocatícios, e o depósito pelo devedor aconteceu em 23/3/2016 (fl. 393), 

considero satisfeita integralmente a obrigação.

 Vinda à informação sobre o desfecho da ação de arbitramento de 

honorários advocatícios n. 39443-90.2016.811.0041 (cod. 1168336), 

voltem os autos conclusos imediatamente para deliberação sobre a 

expedição de alvarás.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23198 Nr: 4362-47.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BARU DERQUIM, ROSANE MARIA 

SILVEIRA DERQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, CLAUDIO NOBRE DE MIRANDA - OAB:3546/MT

 Vistos.

A irresignação do Banco exequente com relação ao pagamento do valor 

dos honorários periciais (fl. 982), não merece prosperar, já que a 

incumbência de arcar com tal custo foi atribuída ao banco credor, como se 

verifica da decisão de fl. 906, decisão esta que não foi combatida por 

nenhuma das partes. Portanto, preclusa a intenção de se questionar sobre 

este tema.

 Intime-se o Exequente para, em cinco (5) dias complementar o pagamento 

do valor dos horários do Expert fixado em R$10.000,00 (fl. 972), 

considerando que já houve o deposito de R$1.500,00 (fl. 917), sob pena 

de acolhermos a falta de pagamento dos honorários como desistência da 

perícia.

 Havendo a comprovação do pagamento dos honorários, desde logo, fica 

deferido o levantamento de 50% para conta bancaria que o profissional 

nomeado indicar.

Em seguida notifique-se o Perito para dar inicio aos trabalhos periciais, 

atentando-se para as determinações postas na decisão de fl. 936.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79579 Nr: 2812-51.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA, Walter 

Andrade Zacarkim, Eroni Antonio Torezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos.

O Credor apresente nos autos cópia atualizada da matricula do imóvel que 

pretende penhorar, cumprindo a determinação de fl. 139.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 724671 Nr: 20348-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADILZA APARECIDA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Vistos.
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De imediato, certifique a Secretaria o cumprimento da determinação de fl. 

151.

 A impugnação apresentada pelo Banco às fls. 163-178 possui o mesmo 

objetivo da impugnação aos cálculos (fl. 147-150), pois refletem a 

irresignação do Executado com relação ao débito remanescente 

apresentado nos cálculos elaborados pelo Contador judicial (fl. 141).

 Pendendo de análise a primeira impugnação aos cálculos apresentada 

pelo banco (147) admissível à insistência do executado, neste sentido.

 Em razão do exposto, remetam os autos a contadoria judicial para que, em 

dez (10) dias, o Contador Judicial esclareça o sobre as alegações do 

Executado (fls. 147-150 e 163-178), inclusive, atualizando os cálculos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79578 Nr: 3954-51.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA, Walter Andrade 

Zacarkim, Eroni Antonio Torezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 Vistos.

Ante a discordância das Partes (fls. 402 e 408) acerca dos cálculos 

elaborados pela contadoria judicial (fl. 401), determino que voltem os autos 

ao Contador Judicial para que esclareça seus cálculos, em dez (10) dias.

 Consigno que, no caso de pagamento parcial da obrigação perseguida, a 

multa e os honorários advocatícios de que trata o artigo 523, § 1º, do CPC, 

incidirão somente sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2º, 

do art. 523, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 325589 Nr: 25548-77.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MAIA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fl. 94.

 Intime-se.

 Cuiabá (MT), 21 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 460388 Nr: 29655-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAÇA FORTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 Vistos.Cuida-se ação Repetição de Indébito em fase de Cumprimento de 

Sentença onde as Partes divergiram com relação à quantia exequenda. Em 

virtude disso, os autos foram encaminhados a Contadoria do Juízo, com a 

vinda da nova planilha de cálculos (fls. 194-196) oportunizou-se as partes 

para manifestação. Vindo, então, a manifestação da parte exequente (fls. 

197-207). Por sua vez o banco executado manteve-se silente (fl. 208). É o 

relato do necessário.DECIDO: (...) Feitas estas considerações 

HOMOLOGO os novos cálculos apresentados pela contadoria do juízo (fls. 

194-196), reconhecendo como valor devido à parte autora/exequente 

Graça Fortes de Oliveira a quantia de R$22.440,55 e como excesso de 

execução a quantia de R$32.071,11. De consequência, determino o 

levantamento em favor da parte credora do valor R$22.440,55, com 

incidência da correção pela conta única. Igualmente, determino a 

restituição ao banco executado do valor depositado a titulo de excesso de 

execução no valor de R$32.071,11, também, com a incidência da correção 

pela conta única até seu efetivo levantamento. Expeçam-se os 

ALVARÁS.Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do 

art. 924, II, do CPC extingo o presente feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 442017 Nr: 18266-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E 

PEÇAS LTDA, PAULA SERGIO DE OLIVEIRA, CÉLIA REGINA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente exceção de 

pré-executividade, devendo prosseguir a execução.Outrossim, com 

relação a impugnação a penhora de valor posta no mesmo documento, 

alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, compulsando 

detidamente os autos verifico que assiste razão os Impugnantes, que 

demonstraram que o valor R$3.140,92, penhorado via BACENJUD (fls. 

163-164), cuida-se de verba salarial, vez que o bloqueio atingiu conta 

bancaria onde a co-executada Celia Regina Melo recebe a remuneração 

como servidora da Universidade Federal de Mato Grosso (demonstrativo 

de pagamento - fl. 170v), devendo, portanto, ser liberada a referida 

quantia imediatamente, expedindo-se alvará em favor da executada Celia 

Regina Melo. Igualmente, determino que se libere a quantia de R$90,13 em 

favor do co-executado Paulo Sergio de Oliveira, já que se trata de valor 

irrisório à execução (art. 836, do CPC). Empós, intime-se o Credor para, 

em dez (10) dias promover o andamento do feito postulando o de direito. 

Intime-se. Expeçam-se os alvarás.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 135949 Nr: 20790-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGASSIS FARONI DE QUEIROZ - 

OAB:351-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Vistos.

Pela parte executada POUPEX foi solicitada a realização de audiência de 

instrução para que a expert nomeada prestasse esclarecimentos (fl. 744).

 Contudo, às fls. 749-776 aportaram nos autos os esclarecimentos da 

Perita contábil e a nova planilha de cálculos.

 Observo que sobre os esclarecimentos prestados pela profissional 

apenas a parte credora manifestou-se, já que a manifestação da POUPEX 

de fl. 777 possui data de protocolo anterior à manifestação da Perita.

Diante disso, determino que se intime a POUPEX para manifestar, no prazo 

de cinco (5) dias, acerca dos esclarecimentos da Perita contábil e os 

novos cálculos.

 Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1080716 Nr: 1889-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1889-24.2016.811.0041 – ID: 1080716

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 841393 Nr: 45652-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 Autos nº 45652-80.2013.811.0041 – ID. 841393

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

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$ 4.211,42 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 76).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 6 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 343550 Nr: 13784-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SILVEIRA E TEIXEIRA LTDA 

ME, ELAINE DA SILVEIRA, FLORENTINO MESSIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

Vistos.

Diante da manifestação genérica de fls. 124-126 apresentada pela 

Defensoria Pública, que foi nomeada para atuar como curadora especial 

patrocinando os Executados, intime-se o Exequente para, em quinze (15) 

dias, trazer a planilha atualizada do débito e dar prosseguimento no feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 750276 Nr: 1990-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DE ASSIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PADILHA DE PAULA 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos.Cuida-se de ação Repetição de Indébito em fase de Cumprimento 

de Sentença onde as Partes divergiram com relação à quantia exequenda. 

(...) Feitas estas considerações HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela contadoria do juízo (fls. 161-164), reconhecendo como valor devido à 

parte autora/exequente GLORIA MARIA DE ASSIS E SILVA a quantia de 

R$13.264,83 e a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais no valor 

de R$3.125,03, atualizados até 01/02/2018. Intime-se a parte Devedora 

ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A, para pagar as quantias 

alhures apontadas (corrigida até o efetivo pagamento), 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 novaIntime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 443060 Nr: 18866-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAIR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

ATENTE-SE a Secretaria a manutenção do cadastro dos processos 

rigorosamente atualizado, com relação às partes, endereços e outros 

dados, neste caso, diante da ausência do devido cadastramento do 

patrono da Exequente, uma vez que esta solicitou intimação exclusiva ao 

advogado indicado a fl. 126 sob pena de nulidade.

CNGCGJ, art. 482: A Racionalização do processo de produção 

compreenderá as medidas a seguir indicadas, na forma do manual de que 

trata o art. 479 da CNGC sem prejuízo de outras nele contidas:

 XI - Manutenção do cadastro de processos rigorosamente atualizado, 

com relação às partes, endereços, advogados e outros dados, bem assim 

lançamento de todos os andamentos processuais, com a necessária 

correção e clareza, visando a formação do processo digital que 

corresponda à realidade do processo físico.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, segue o demonstrativo 

com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor se manifestar em 

cinco (5) dias.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT. 21 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 465645 Nr: 33107-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624, ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:7360-B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO HENRIQUE ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:11.638/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$ 194.302,51 (demonstrativo de 

cálculo – fls. 131-133).

 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, 21 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289011 Nr: 9531-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARIGUI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELINE NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA 

PINTO - OAB:16727/PR, CARLOS EDUARDO NETTO ALVES - 

OAB:38686/PR, MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - OAB:31117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

 Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fls. 134-135.

 Intime-se.

 Cuiabá (MT), 21 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 84933 Nr: 9666-51.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MATSUOKA TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO 

CAMPOS DE PAULA - OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084/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$ 64.837,70 (demonstrativo de 

cálculo – fls. 183-187).

 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, 21 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 429254 Nr: 10539-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HICHAM COMERCIO DE CONFECÇOES DE 

ROUPAS LTDA ME, HUSSEIN HICHAM DARWISH, HASSAN HICHAN 

DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

ATENÇÃO! Não obstante a distribuição, processamento e julgamento dos 

Embargos à Execução em apenso (ID. 1038198), não consta, neste feito 

executivo o cadastramento do advogado dos Executados.

Desta feita, providencie a Secretaria o cadastramento do procurador dos 

Executados.

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$ 389.209,57 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 67).

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, 21 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 808580 Nr: 15045-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. W. SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Barros Ferreira Jr. - 

OAB:7002/MT

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fls. 242-243.

 No mais, a Secretaria promova-se a abertura do 2º volume dos autos, a 

partir da fl. 200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1233213 Nr: 15976-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELSON JURANDIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos.

Como bem disse o exequente, aos embargos à execução foi atribuído 

efeito suspensivo, como reflete da decisão de fl. 240, vol. II dos autos dos 

embargos em apenso, logo, aguarde-se o julgamento dos aludidos 

embargos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23764 Nr: 93-91.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

SERRAS LTDA, Jumar Onofre Ferreira, ZILDA RODRIGUES FERREIRA, 

JAIME ONOFRE FERREIRA

 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: Claudia Tavares Vilela - 

OAB:5481, JULIANO ROSS - OAB:5498

 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$ 41.768,23 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 152).

 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, 25 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 250116 Nr: 17223-50.2006.811.0041

 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): JESUEL NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Ao contador judicial para elaboração de calculo nos parâmetros e acordão 

que ora se executa, no prazo de 15 (quinze) dias,

 Em seguida, oportunizem as partes para falar sobre os cálculos, em cinco 

(5) dias, decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, voltem 

os autos conclusos, para deliberação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 220458 Nr: 28810-06.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLOLAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, inclusive, invertendo-se os polos 

da lide.

Certifique o decurso do prazo assinalado para a doravante Executada 

BELLOLAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA., manifestar sobre o Laudo 

Pericial em fase de liquidação de sentença ou intime-se, caso necessário.

 Sendo positiva a intimação da parte devedora sobre o referido laudo, 

intime-se a Executada, para pagar a quantia indicada pelo Credor, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 367582 Nr: 5606-88.2009.811.0041

 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: CENTRO DE DIREITO HUMANOS, GENY PEREIRA DA 

SILVA, JONIL ALVES DE OLIVEIRA, INSTITUTO DAS MISSIONÁRIAS DO 

BOM JESUS, MAIRA ALMEIDA ZAITTUNE, ODEMIAS NUNES DE ALMEIDA, 

PAULINO PIRES DA SILVA, SEBASTIÃO BORGES DE ALMEIDA, 

SEBASTIÃO SOBRINHO DE BESSA, VALDERECO JOSÉ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801364 Nr: 7795-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 
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FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

ATENÇÃO! Não obstante a distribuição, processamento e julgamento dos 

Embargos à Execução em apenso (ID. 892916), não consta, neste feito 

executivo o cadastramento do advogado dos Executados.

Desta feita, providencie a Secretaria o cadastramento do procurador dos 

Executados.

Analisando os autos observo que há menos de três (03) meses fora 

realizada tentativa de penhora por meio do sistema eletrônico BACENJUD, 

em razão disto indefiro o pedido de fl. 78.

 No mais, intime-se o Exequente para, que em cinco (05) dias, indique bens 

que satisfaçam a execução ou manifeste interesse na expedição de 

Certidão de Crédito, sob pena de extinção e arquivamento do feito por 

inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1108480 Nr: 14090-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE AGUIAR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3.055, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:OAB/MT 15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos do devedor, opostos por LEANDRO DE AGUIAR 

COSTA em face de ITAU UNIBANCO S/A, em razão da execução de título 

extrajudicial (ID. 777376).

 As fls. 145 fora proferida sentença que julgou extinto o feito, sem 

resolução do mérito em razão da “perda de objeto”, pois o processo 

executivo havia sido extinto. Entretanto, as fls. 132/133 da aludida 

execução em apenso, verifica-se o provimento do recurso de apelação 

para determinar o seu regular processamento.

Pois bem.

Ocorre a perda do objeto dos embargos do devedor apenas quando a 

sentença extintiva da execução transita em julgado. Pendente recurso, 

não há que se falar em perda do objeto como na hipótese.

Por esta razão, anulada a sentença extintiva da ação executiva originária, 

em analogia aos termos do art. 494, I, do CPC , deve a sentença proferida 

nestes embargos tornada sem efeito diante do claro erro material, pois não 

observado à época, que não havia transitado em julgado aquela.

Em prosseguimento ao feito, ATENTE-SE a Secretaria em manter 

atualizados o cadastro de dados dos processos, tanto nos autos quanto 

junto ao Sistema Apolo, neste caso, anotações e certificação do 

apensamento e sobretudo o cadastro de advogados das partes, a fim de 

evitarmos eventuais nulidades futuras ou a demora na prestação 

jurisdicional.

 Observa-se que neste caso, apesar do feito tramitar HÁ MAIS DE DOIS 

ANOS,  inex is te  qua lquer  i n fo rmação  a  respe i to  do 

apensamento/desapensamento ou cadastro do advogado do Embargada 

nos autos ou no Sistema Apolo.

Sanados estes desregramentos, intime-se o Embargado a manifestar-se 

nos autos em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 218196 Nr: 26873-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFA CAROL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, 

EDSON DE OLIVEIRA, ELAINE YARA K. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDOMIRO MORAES SIQUEIRA 

- OAB:3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT, JOSÉ ANDRÉ CURVO - OAB:6605, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos.

O Credor manifeste-se, em dez (10) dias, seu interesse no 

prosseguimento do presente feito, haja vista o pedido de cumprimento da 

sentença nos da ação declaratória (apenso), que versa sobre o mesmo 

contrato.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1156153 Nr: 34368-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PALLENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento sentença distribuída em 13/09/2016 onde o 

credor executa o acordo não cumprido de obrigação de fazer.

 Intimado o Executado impugnou o cumprimento de sentença 

demonstrando o cumprimento da obrigação (fls. 23-37).

 Da analise do feito, verifico que em 04/10/2016, isto é, logo depois da 

distribuição do feito a obrigação de fazer foi cumprida pelo banco, como 

reflete da fl. 25.

 Considerando a satisfação da obrigação perseguida, nos termos do art. 

924, II, do CPC extingo o presente feito.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 737708 Nr: 34225-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, JOICE 

ADRIANE CESNIK VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 173.177,24 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 63).

 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, 18 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 220155 Nr: 28537-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TEOFREDO DOS SANTOS, 

ALMERINDO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO DOS SANTOS 

NETO - OAB:3.910

 Vistos.

Sem prejuízo de uma eventual renegociação da dívida com base na Lei n. 

13.340/2016, como pretende a parte executada, atenda-se o pedido do 

Credor (fl. 195 e 242), expedindo Carta Precatória a Comarca de 

Jauru/MT., para avaliação e demais atos executórios do imóvel penhorado 

nestes autos, discriminado às fls. 138-152.

 Instrua a precatória com os documentos necessários.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 745784 Nr: 42948-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDIMA DAS GRAÇAS PAULA DA SILVA, GONÇALINA 

CONCEIÇÃO MENDES DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.Cuida-se Cumprimento de Sentença onde as Partes divergiram com 

relação à quantia exequenda. Em virtude disso, os autos foram 

encaminhados a Contadoria do Juízo, com a vinda dos cálculos (fls. 

142-144) oportunizou-se as partes para manifestação. Acontecendo, 

então, a discordância de ambas as partes (fls. 149-151 e 152-159). Em 

razão disso, os autos foram novamente enviados a contadoria judicial (fl. 

170). Com o aporte da nova planilha de cálculos (172-174), novamente, as 

partes protestaram. É o relato do necessário.DECIDO: (...) )Feitas estas 

considerações HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria do 

juízo (fls. 172-174), reconhecendo como débito exequendo o valor de 

R$14.798,36, atualizado até 4/4/2013, abatido pela quantia depositada 

R$13.116,14 (fl. 98), resultando no débito remanescente o valor de 

R$3.066,46, atualizado até 27/2/2018. De consequência, determino que se 

intime o Banco Executado para, no prazo de quinze (15), efetuar o 

pagamento do débito remanescente no valor de R$3.066,46, atualizado até 

27/2/2018. Sem prejuízo, determino o levantamento do valor atualmente 

existente na conta única em favor da parte credora. Expeça-se 

alvará.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791811 Nr: 45896-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 DECISÃO

Vistos.

Não conheço dos embargos de declaração (fls. 188/189), pois opostos 

intempestivamente, conforme certidão fl. 191.

Certifique-se o decurso de prazo da decisão proferida nos autos, 

promovendo-se os atos subsequentes por impulso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 30 de maio de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 965196 Nr: 7026-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DO NASCIMENTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 SENTENÇA

Vistos.

Com relação à execução de sentença promovida por ELTON DO 

NASCIMENTO LIMA, este, anuiu com o depósito de fl. 208/210, assim nos 

termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o Cumprimento de Sentença.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente (fl. 211/213).

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se em definitivo.

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.: 861606 Nr: 2996-74.2014.811.0041

 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: MARIA JUDITH GOMES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por MARIA JUDITH 

GOMES DE SIQUEIRA em face de BANCO PANAMERICANO S/A), em que 

as partes informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 102/104) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 937693 Nr: 53526-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO RAUL SPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 
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OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786701 Nr: 40609-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS CORBELINO, WILSON LUIZ 

MAGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PARA AS PARTES MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO DE 5 DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 110537 Nr: 460-23.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

COMPRÃO LTDA, INÁCIO PASSOS PEREIRA, SÔNIA MARIA HANSCH 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTEM ACERCA DO 

RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006357-77.2017.8.11.0041

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:

ROSANGELA FRANCHINI MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1006357-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: ROSANGELA FRANCHINI MARQUES BANCO J. 

SAFRA S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra ROSANGELA 

FRANCHINI MARQUES, na qual sustenta o Autor, em síntese, que firmou 

com a ré contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária n. 

145013571 para aquisição de bem móvel, tipo automóvel, descrito na 

exordial. Aduz que a Requerida deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda o 

deferimento de liminar para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios (ID. 5026486). A liminar foi deferida 

(ID. 5027543), com apreensão do bem e citação da Requerida (ID. 

6646933). A ré apresentou contestação (ID. 6109521) com o requerimento 

para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Narra 

que houve um acordo extrajudicial formalizado entre as partes e que em 

razão disto, não há legalidade na apreensão do bem. Aduz a ausência de 

notificação para constituição em mora, adimplemento substancial do 

contrato com a quitação de mais de 50% deste. Pleiteia pela improcedência 

do feito, o pagamento das parcelas vencidas e a restituição do veículo. 

Instada a parte ré a contestar a ação, esta impugnou integralmente a 

defesa da Requerida e reiterou os pedidos constantes da exordial. É o 

relatório. Decido. Impõe explanar que na alienação fiduciária em garantia 

dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado 

fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a 

aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. O domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de empréstimo garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). A respeito do pedido de concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita à Requerida, entendo incabível o postulado. Isto, pois, a 

nova Lei Processual n. 13.105/2015, dirime que “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Nesse sentido, é 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Desta feita, verifico que inexiste 

pressupostos legais para concessão da gratuidade à Requerida, pois não 

há comprovação da alegada pobreza. Quanto ao pedido de purgação da 

mora somente das parcelas vencidas, não vislumbro acolhimento desta 

faceta defensiva, pois, vale ressaltar que o tema já foi decidido em sede 

de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que é 

aplicado em todos os processos semelhantes: “Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014) (recurso repetitivo). 

No mais, apesar da prognose da Requerida de ausência de notificação da 

Devedora para constituí-la em mora e revogar a medida concedida nos 

autos, percebe-se que na verdade trata-se de mera alegação sem nexo, 

pois, junto a inicial, o Credor anexou a correspondência de notificação (ID. 

5026637) e o aviso de recebimento emitido pelos Correios, o qual 

comprova o recebimento do expediente no endereço indicado no contrato 

(5026637), não havendo que se falar em ausência de constituição em 

mora. Neste sentido, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE A TERCEIRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO 

CONTRATO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. DECISÃO CASSADA. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Para a caracterização 

da mora, autorizadora da deflagração de reintegração de posse, é 

imprescindível a notificação do devedor. No entanto, "É válida, para efeito 

de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu 

endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário." (STJ, AgRg no Ag 1284958 / MS, Relator 

Ministro Sidnei Beneti). (TJ-SC - AG: 20130276379 SC (Acórdão), Relator: 

Paulo Roberto Camargo Costa, Julgamento: 09/10/2013, Terceira Câmara 

de Direito Comercial)”. (destaquei) Ademais, não há que se falar em 

ineficácia da notificação levada a efeito conforme se infere dos seguintes 

arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. 

RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
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ENTREGUE AO DEVEDOR, ATRAVÉS DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS DIVERSO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. PRECEDENTE DO 

STJ (RESP. 1237699/SC). POSSE DO BEM OBJETO DO CONTRATO. Não 

há exigência de que a notificação seja feita pessoalmente ao devedor, 

sendo necessário, para a sua validade, apenas que o credor comprove 

que a comunicação foi remetida e recebida no local certo. Conforme o 

novo entendimento desta Câmara, em consonância com o Precedente do 

STJ (REsp n. 1237699/SC), impõe-se o reconhecimento da validade da 

notificação extrajudicial entregue através de Cartório de Título e 

Documentos diverso do domicílio do devedor, para fins de comprovação 

da mora do financiado. INEXISTENTE PROVA DA EXISTÊNCIA DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS E/OU ILEGAIS, DURANTE O 

PERÍODO DE NORMALIDADE, CONFORME DETERMINA O RESP. Nº 

1.061.530-RS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FUMUS BONI JURIS. Negativa 

de seguimento a Agravo de Instrumento em confronto com jurisprudência 

dominante do STJ.” (Agravo de Instrumento Nº 70064997794, Décima 

Terceira Câmara Cível, TJ do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado 

em 25/06/2015). (grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE A TERCEIRO NO 

ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. VALIDADE. MORA 

COMPROVADA. DECISÃO CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

RECURSO PROVIDO. Para a caracterização da mora, autorizadora da 

deflagração de reintegração de posse, é imprescindível a notificação do 

devedor. No entanto, "É válida, para efeito de constituição em mora do 

devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que 

a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." 

(STJ, AgRg no Ag 1284958 / MS, Relator Ministro Sidnei Beneti). (negritei) 

À vista disso, dúvida não sobeja, pois, resta configurada a mora da 

devedora e a inadimplência contratual, assim como a notificação 

extrajudicial foi realizada de acordo com a norma legal. Quanto à tese do 

adimplemento substancial, avençada na contestação, ínvio seu 

acolhimento, eis que, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio 

do julgamento do Recurso Especial nº 1.622.555, firmou entendimento, que 

o pagamento da maior parte das parcelas nos contratos com cláusula de 

alienação fiduciária, não é capaz de afastar o que augura o Decreto-Lei 

911/69, ipsis litteris: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 

911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS 

PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA 

TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A 

PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA 

CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. 

RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM 

COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E 

ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR 

EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE 

REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO 

DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO 

(AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. 

DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, 

CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A 

ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A 

incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em 

relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando 

sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, 

quando a lei especial de regência expressamente condiciona a 

possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só 

tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise 

(Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação 

firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 

1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a 

restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no 

prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e 

apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida 

como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os 

encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão 

(prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra 

via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso 

com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida 

de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem 

poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do 

inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do 

bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no 

patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem 

sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem 

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria 

do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o 

credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima 

parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução 

contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de 

busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação 

contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito 

imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se 

utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a 

dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e 

agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade 

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da 

renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não 

como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a 

extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de 

modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É 

questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao 

lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas 

parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão 

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua 

obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 

contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos 

gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização 

da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao 

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de 

desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 

seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 

evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade 

fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da 

economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria 

do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido). Processo 

REsp 1622555 MG 2015/0279732-8. Órgão Julgador 2 - SEGUNDA SEÇÃO 

Publicação DJe 16/03/2017. Julgamento22 de Fevereiro de 2017. Relator 

Ministro MARCO BUZZI”. (destaquei) Assim, ante a erudição emanada da 

Corte Superior, inacolho o pleito de adimplemento substancial do contrato 

em voga. No tocante a exposição da Requerida de que estava em tratativa 

de acordo extrajudicial com o Bando Credor, este fato não foi comprovado 

nos autos pois os documentos que instruem sua defesa não solveram os 

requisitos autorizadores da concessão da medida de busca e apreensão 

do bem e tampouco comprovam a adimplência do contrato para 

desconstituir os efeitos da mora. Posto isso, julgo procedente o pedido 
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elencado na exordial e, em consequência, resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem 

móvel, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º 

do Decreto-Lei acima citado. Condeno a Requerida ROSANGELA 

FRANCHINI MARQUES ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 5º, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta 

sentença, de forma que o autor consiga alienar o veículo descrito na inicial 

a terceiros. P. R. I. C. Cuiabá (MT), 7 de julho de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023112-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLARO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023112-16.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO CLARO 

DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

JOÃO CLARO DE OLIVEIRA SANTOS, devidamente qualificado e 

representado nos autos ajuizou a presente AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE CONSUMO COM ALTERAÇÃO DE CLAUSULA DE 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO REMANESCENTE em face do BANCO 

BRADESCO S/A, igualmente qualificado. Narra o Autor que firmou com o 

Banco Réu contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.660,00, 

sobre o qual, alega que foram incluídos juros acima da taxa média de 

mercado, capitalização diária, juros remuneratórios, razões pela qual 

pleiteia a revisão do contrato para revisão do valor legalmente devido. 

Recebida a inicial e deferidos os benefícios da AJG ao Requerente (ID. 

4612031), realizou-se então audiência de conciliação que restou inexitosa 

(ID. 5026963). O Requerido em suas razões de contestação combateu os 

argumentos da exordial alegando a prescrição da demanda, legalidade das 

cobranças, inexistência de clausulas abusivas, imprestabilidade dos 

cálculos apresentados pelo Autor. Apresentada pelo Autor a impugnação 

à contestação (ID. 6791307). É o relatório. DECIDO. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). PRESCRIÇÃO Não comporta 

acolhida a alegação de prescrição da pretensão deduzida na exordial, 

posto que o pleito, no sentido de que se promova revisão do contrato 

bancário celebrado entre as parles litigantes, deve observar a regra 

inserta no artigo 205, Código Civil, notadamente porque a demanda esta 

calcada em direito pessoal, cujo prazo prescricional é dez (10) anos, o 

que nos leva a rejeitar tal tese. Nesse sentido: "PRESCRIÇÃO - Revisional 

c/c repetição do indébito - Hipótese de ação de natureza pessoal - 

Incidência do art. 205, do Código Civil atual, que estipula prazo de dez 

anos, contados da entrada em vigor do novo "codex"- Recurso 

desprovido, no particular. JUROS - Capitalização - Inadmissibilidade, em 

período inferior ao anual, à míngua de previsão na legislação de regência 

da matéria - Súmula 121 do E. STF - Inaplicabilidade do art. 5 da Medida 

Provisória 1.96317/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170- 36/2001) 

aos negócios anteriores, preconizada pela sentença revisional 

parcialmente procedente. Recurso desprovido, no particular. CONTRATO. 

Abertura de crédito em conta corrente e empréstimo Pretensão à repetição 

do indébito em dobro - inadmissibilidade - Cobrança que, apesar de 

abusiva, fulcrou-se em estipulações contratuais - Repetição do indébito 

parcialmente procedente - Recurso provido em parte para afastar a 

condenação pe lo  dobro . "  Recurso  de  Ape lação  n º 

0002738-34.2007.8.26.0060 - Relatoria do Desembargador Melo Colombi, 

14ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP em 30/03/2011. Superada a 

prejudicial suscitada pelo Requerido, passamos a análise do mérito. DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Nos termos da 

Súmula 297, STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, o fato de ser aplicável o Código de 

Defesa do Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o 

consumidor tenha que ter razão na demanda, isto porque a legislação 

consumerista apenas assegura que devam ser respeitados os princípios 

em defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se 

mostre aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que apenas 

favoreça irrestritamente o consumidor. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente 

para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. 

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS 

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES Quanto ao tema, é o seguinte 

o teor da Súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das cobranças das tarifas 

bancárias, porque é necessário que a parte autora especifique as tarifas 

que entende abusivas, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal motivo, 

não conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. DOS 

JUROS REMUNERATÓRIOS: Reclama o Autor da excessividade na 

cobrança de juros remuneratórios pelo Banco Requerido, mas as 

cláusulas contratuais referentes às taxas de juros estão em perfeita 

consonância com os julgados reiterados e até sumulados pelo STJ. No que 

diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já 

consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros 

remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano 

não são abusivos. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que não 

incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros 

remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes 

do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, 

do STF. Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o 

patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média 

mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde 

constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao 

financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada 

quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso 

sub exame. Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o 

seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica a abusividade”. Os juros mensais de 5,35% ao 

mês e de 86,90% ao ano (CET), fixados no contrato (Doc. ID. 4482699), 

nem de longe podem ser reputados excessivo frente às taxas médias 

praticadas pelo mercado financeiro em geral à época (8,173% a.m e 

191,26% a.a. em 10/07/2012 - vide: http://www.bcb.gov.br), embora 

superiores à taxa almejada pelo Autor. Logo, não procede o pedido do 

Autor, no tópico. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). E ainda, os juros de 5,35% ao mês e de 86,90% ao ano (CET), 

fixados no contrato (Doc. ID. 4482699), indicam que estes últimos superam 

o duodécuplo dos juros mensais, significando a contratação expressa da 

capitalização mensal. Por tal motivo improcede o pedido. A situação 

processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 
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abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ: 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas 

pretensões iniciais do Autor, reputando regulares e razoáveis os 

encargos contratuais impugnados. CONDENO o Autor JOÃO CLARO DE 

OLIVEIRA SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, ficando, pois, suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente 

poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito 

em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência do Autor, nos termos do artigo 98, § 3º, do NCPC. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018229-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE BOM DESPACHO OJEDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018229-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOANICE BOM 

DESPACHO OJEDA Despacho Vistos etc. I – Intime-se o requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. II – O bem descrito na inicial deve ser devidamente 

identificado no contrato juntado aos autos, ressalta-se ainda que os 

documentos que instruem a inicial devem ser legíveis. Assim, intime-se o 

requerente para trazer aos autos cópia do contrato legível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 26 de junho de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Juiz Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018279-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE DORA JUSSIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018279-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: DENISE DORA JUSSIANI 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, 26 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018221-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z L COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GISNASTICAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FRANCIELE FRANCO SERRADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018221-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: Z L COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GISNASTICAS 

LTDA - ME, FRANCIELE FRANCO SERRADILHA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de junho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000534-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo sem a manifestação da parte 

requerente, apesar de devidamente intimada via Intimação (1306992) 

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI Diário Eletrônico (16/05/2018 

15:01:46) CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI registrou ciência em 

17/05/2018 15:35:23 Prazo: 5 dias Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, 

para dar andamento ao feito, a fim de efetuar o pagamento das diligências 

do Sr.Oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034389-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DE PINHO HERANI FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037625-52.2017.8.11.0041

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:

ALBENITA MARIA JALES (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033606-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALO RAIMUNDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033606-03.2017.8.11.0041 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, 27 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004357-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017022-55.2017.8.11.0041

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:

PARUSIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025747-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA APARECIDA GONCALVES DE MELO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011906-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente haja vista tratar-se de litisconsórcio 

passivo sob o pálio dos ditâmes do art.231 §1º do CPC. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, cumprindo a 

determinação judicial proferida nos autos, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes 

autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028125-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI DE ALMEIDA BERGER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035092-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUELE BARBOSA CAMELO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 
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Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012953-77.2017.8.11.0041

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:

JOAO VITOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021395-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHALIS BORDALHO REAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021395-32.2017.8.11.0041 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. Cuiabá, 

27 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: 1028718-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DIVINO BORGES VALADARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028718-88.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JEAN DIVINO BORGES VALADARES Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram 

acordo, cujo término ocorrerá em 31/12/2018. II – Defiro o pedido junto ao 

ID 13083255 e suspendo o presente feito até o cumprimento da avença. III 

– Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do referido acordo. Decorrido 

o referido prazo, intime-se o requerente para informar acerca do 

cumprimento do acordo. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 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: 1023817-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS SEREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023817-14.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ANDRE LUIS SEREIA Despacho Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifico que o requerente não solicitou a este Juízo informação do 

endereço do requerido através do Sistema Infojud, sendo assim, indefiro 

por ora, o pedido de citação por edital junto ao ID 12099266, tendo em 

vista tratar-se de medida de exceção, uma vez que o requerente não 

esgotou todos os meios disponíveis para localização do endereço do 

requerido. Diante disso, intime-se o requerente, para adotar medidas 

visando o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 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: 1022713-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022713-50.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCELO ALVES DOS 

SANTOS Despacho Vistos etc. Certifique a Secretaria acerca do trânsito 

em julgado da sentença proferida junto ao ID 10769575. Após, 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, 27 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: 1020300-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVANICE OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020300-98.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ADVANICE OLIVEIRA DE ARRUDA Despacho Vistos etc. 

Intime-se a parte autora e seu patrono via imprensa, para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 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: 1016152-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO REI DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016152-44.2016.8.11.0041. AUTOR: BANCO ITAULEASING S.A. RÉU: 

OVIDIO REI DA SILVA Despacho Vistos etc. Intime-se o requerido para 

manifestar sobre a petição junto ao ID 12315784, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, retornem os autos conclusos. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 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: 1006345-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006345-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. REQUERIDO: LUCIANO LACERDA NUNES Despacho Vistos 

etc. I – Defiro o pedido junto ao ID 13022322 e suspendo o presente feito 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. II – Transcorrido o referido prazo, 

intime-se o requerente para adotar medidas visando o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 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: 1037187-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGILSON DA CONCEICAO MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037187-26.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: AGILSON DA CONCEICAO 

MAGALHAES Despacho Vistos etc. I – Indefiro o pedido de bloqueio do 

veículo junto ao DETRAN, primeiro porque que já existe averbação 

decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento 

a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial. Segundo, 

por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de CONTRAN, 

que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo automotor 

deverá constar no Certificado de Registro do veículo, circunstância esta 

que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já que o interessado 

na aquisição do bem, necessariamente, tomará conhecimento da 

operação. II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, promovendo a 

citação do requerido para a devida angularização processual, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar deferida, bem como 

devolução do bem apreendido junto ao ID 11582180. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 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: 1001895-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FISCHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001895-77.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCO ANTONIO FISCHER Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro porque que já 

existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 

de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação. II – Intime-se o requerente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para adotar medidas visando 

o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/ Cuiabá, 27 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: 1012963-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SIMAO NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012963-24.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ALESSANDRO SIMAO NEVES Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro 

o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro porque que já 

existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 

de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação. II – Intime-se o requerente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para adotar medidas visando 

o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/ Cuiabá, 27 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018188-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (EMBARGANTE)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 
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1018188-88.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Proceda a 

Secretaria ao apensamento destes autos aos da Ação de Execução de n. 

1024293-17.2017.8.11.0041. II – Após, certifique-se a tempestividade dos 

presentes Embargos à Execução opostos. III – Verifico a ausência de 

Procuração ao patrono da embargante Maria Julia Jacinto da Silva que 

ingressou com a demanda. Assim, por se tratar de vício sanável, intime-se 

a embargante Maria Julia Jacinto da Silva pessoalmente (via postal, com 

AR), e seu patrono via imprensa, para regularizar sua representação 

processual nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante §1º do 

art. 104 do CPC, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito 

quanto à mesma. Posteriormente, renove-se a conclusão. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 27 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 366347 Nr: 4977-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CORRÊA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que consta na 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls 401 a indicação de Ofício em 

anexo, o qual não fora encartado quando da juntada do mandado, desta 

feita o faço agora, e em face da informações contidas no referido Ofício 

da necessidade do prazo de 30 (trinta) dias para fornecer os referidos 

extratos, bem como já decorrido tal interregno, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte requerida 

por meio de seus procuradores para encartar aos autos , prazo de 

10(dez) dias, os extratos da conta-poupança que o Sr. Paulo Correa 

Ramos, portador do RG nº 093803654-8 SSP/MT e inscrito no CPF sob o 

nº 064.795.021-91, é/foi possuidor nessa instituição, no período 

compreendido entre os anos de 1987 a 1991, haja vista tratar-se de ação 

em face de cumprimento de sentença; após com ou sem manifestação da 

parte requerida ora intimada, os autos deverão ser conclusos 

imediatamente para análise do gabinete da petição da parte autora 

acostada as fls 406/408. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 882987 Nr: 18533-13.2014.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-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, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 824229 Nr: 30293-90.2013.811.0041

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILHAN CLAUDIA ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, ROSANGELA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE 

DALPIAN - OAB:9.066/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a manifestar-se acerca da 

petição juntada pelo requerido (fls. 70/72), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1292941 Nr: 5837-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TARCISO DE SOUZA, ILEANA CAVALCANTE 

COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / 

MT

 CERTIFICO que, a decisão de fl. 105 foi publicada no DJE, porém nesta 

publicação não constou o nome correto do advogado da parte embargada, 

assim, o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e remeto 

nova publicação para INTIMAR A PARTE REQUERIDA: Vistos etc. I – 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. II – 

Ressalto que os Instrumentos Procuratórios dos embargantes aos 

patronos estão nos autos apensos da Execução n. 40884-43.2015, código 

1038598. III – Recebo os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, 

tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º 

do art. 919 do CPC. IV – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus 

Patronos, para impugnação, 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.: 80995 Nr: 129-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COUROS LTDA., AURÉLIO MILEO, 

SALETE FATIMA M. MILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 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 que o Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de penhora e 

avaliação, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796072 Nr: 2418-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8194 - A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista o lapso temporal entre a protocolização da petição que 

requer a "dilação de prazo" e a presente data, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Provimento 56/2007.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 270896 Nr: 2744-18.2007.811.0041

 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: MARIA EUNICE FAVA DE OLIVEIRA, ROSWALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO GÓES GUITTI - 

OAB:10.320-B/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/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.: 301825 Nr: 14048-14.2007.811.0041

 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): GRAZIELI BOAVENTURA MOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/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 autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias,comprove 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 379703 Nr: 15502-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID FLORIANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição da matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal em face da 

manifestação a contestação de fls 87 haja vista sua tempestividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127488 Nr: 21953-55.2016.811.0041

 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: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO LEVY DIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:100945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o lapso temporal entre a protocolização da petição que 

requer a "dilação de prazo" e a presente data, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Provimento 56/2007.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752813 Nr: 4683-57.2012.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE ABREU LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 875817 Nr: 13976-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. ALVES DA SILVA ME, JOSE ROQUE 

FRAPORTI, EDINILZA MARIA DE AQUINO FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 835887 Nr: 40955-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA CORREA DIAS NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto aos cálculos de fls.89/92 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 793011 Nr: 47096-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEZIO CINTRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 
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FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-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, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 446065 Nr: 20498-65.2010.811.0041

 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 BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DOS ANJOS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 2.054

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 723894 Nr: 19508-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARIA ZUCATTI - NADARA - ME, 

ADRIANA MARIA ZUCATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019147-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MARCIO BARBOSA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019147-30.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: WILLIAN MARCIO BARBOSA VIEIRA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. Devidamente intimado para o pagamento 

do débito, o executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a 

penhora. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução. Defiro o pedido de penhora on-line constante no 

ID 6137672 e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado em abril/2017 - R$ 13.881,67 (treze mil 

oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: Willian Marcio Barbosa Vieira – CPF nº 022.179.271-67, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central. 

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 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: 1018230-40.2018.8.11.0041

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:

LAIS RIBEIRO 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: 

1018230-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LAIS RIBEIRO DE SOUZA 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 FLEX PLUS 1.0 8V 4P, Ano Fabricação/Modelo 

2008/2009, Chassi 9BWAA05Z694019821, Renavam 966493150, Placa 

IOT-6388, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 6. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 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: 1018233-92.2018.8.11.0041

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:

RAFAEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018233-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL DOS SANTOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CITROEN/ C4 HATCH FLEX GLX, Ano Fabricação/Modelo 2011/2011, 

Chassi 8BCLCN6BYBG55932809, Renavam 346510333, Placa OAU-5200, 

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. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 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: 1018250-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018250-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JOELSON DA CRUZ 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 FIAT/ PALIO 1.0, Ano 

Fabricação/Modelo 2014/2015, Chassi 9BD17102LF5939733, Renavam 

01008426552, Placa OBR-3886, 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. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 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: 1019389-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIRMINO DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019389-86.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, 

no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos 

processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, 

acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem, até julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad 

cautelam a suspensão do presente feito. Assim, após o julgamento do 

mencionado Recurso, com a devida certidão de trânsito em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 

de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019384-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA PAULINA ATAYDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATYA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT12823/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019384-64.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Tendo em vista a 

certidão de tempestividade do Recurso de Apelação de ID 12092542, 

recebo a apelação de ID’s 10730070, 10730076 e 10730083 em seus 

regulares efeitos. II – Diante da apresentação das Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação junto ao ID 12457757, subam estes autos à Egrégia 

Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 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: 1017197-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PRADO DE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017197-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 
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(BRASIL) S/A REQUERIDO: ALINE PRADO DE MENDONCA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Compulsando os autos verifico que as 

partes firmaram acordo, petição de Id 9052985, cujo término ocorrerá em 

julho/2020. 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 ajuste. 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. Suspendo o 

feito até julho/2020, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Decorrido o referido prazo, intime-se o banco para informar acerca do 

cumprimento acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Em permanecendo o 

banco em silêncio, será interpretado por efetivo cumprimento do acordo 

ocasionando a extinção do processo. Assim, transcorrido o prazo, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de junho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004269-32.2018.8.11.0041

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:

JOILSON PAULO DOS ANJOS MARTINS (RÉU)

HELOISA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004269-32.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

HELOISA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, JOILSON PAULO DOS 

ANJOS MARTINS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os 

devedores para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 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: 1003523-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES (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 ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003523-67.2018.8.11.0041. AUTOR: WILSON ALVES RÉU: BANCO 

ITAUCARD S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que devidamente intimado para comprovar a sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas e taxa judiciárias, posto 

que a documentação apresentada no ID 11789543 – página 2 – é indicado 

seu holerite com renda mensal de R$ 25.000,00, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, o requerente compareceu na petição de Id 

12476492 apresentando suposta planilha de seus gastos. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos, tenho que não restou 

comprovada sua condição de miserabilidade, de forma que não entendo 

inequívoca sua incapacidade financeira. Assim, intime-se o requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito, ou comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de junho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018220-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA BATISTA DA COSTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018220-93.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Stela Batista 

da Costa ingressou com Ação Revisional de Encargos Financeiros em 

Empréstimo de Cartão Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização 

por Dano Moral em face de Banco BMG S/A. Afirma a requerente que 

firmou com o requerido um empréstimo em junho de 2011 no valor de R$ 

3.518,00 para pagamento das parcelas de 10% de seus vencimentos. 

Entretanto, que o requerido desconta apenas 5% ao mês, tornando uma 

dívida que não terá fim. Assim, requer a concessão de tutela antecipada 

para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. 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. 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). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito. Quanto ao pedido de suspensão dos descontos em 

folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de 

crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do 

pacto firmado pelas partes, em que a requerente autoriza os débitos. 

Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu 

cancelamento. É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 
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vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não merece 

prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional 

não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A 

simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. 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. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de junho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018356-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018356-90.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Juliana 

Nunes de Arruda ingressou com Ação Revisional de Contrato Bancário 

com Ressarcimento de Valores Pagos Indevidos e Reparação por Danos 

Morais e Materiais com Pedido Liminar em face de Banco do Brasil S/A. 

Afirma a requerente que firmou com o requerido 06 (seis) contratos CDC 

salário com débito em conta corrente, sendo 02 de veículos, 03 de CDC 

salário e 01 de 13º salário. Aduz a requerente que os descontos superam 

a quantia de 52% de seu salário, e que quando do refinanciamento, o 

requerido englobou os encargos dos contratos anteriores, com bloqueios 

sucessivos de seu salário. Alega que há incidência indevida no referido 

contrato de juros capitalizados diariamente, juros remuneratórios que 

ultrapassam a taxa média de mercado, encargos moratórios que devem 

ser excluídos por não estar em mora a requerente, bem como excluir 

valores já adimplidos. Assim, em sede de tutela antecipada, requer a 

suspensão dos descontos em sua conta e que seu salário não seja 

recebido nesta conta mudando o pagador da requerente, a consignação 

em juízo das parcelas que entende devido, a sua manutenção na posse 

dos bens, a inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da 

justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. 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. 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). Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente seja 

alterado o pagador da requerente, não efetuando o depósito do seu 

salário nesta conta, autorizada a consignação em juízo das parcelas do 

contrato que entende devido e sua manutenção na posse do bem. 

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no 

contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as 

questões de mérito, incabível neste momento. Ademais, no que tange à 

alteração do pagamento de seu salário, não cabe tal pleito nesta demanda, 

pois interfere em seu órgão pagador, que não é parte na ação, bem como 

não é o objeto da demanda, devendo pleitear junto a este (órgão pagador) 

qualquer alteração. Do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, 

quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições 

financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura 

(Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não 

podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No tocante à 

capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pela requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. 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, 27 de junho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018464-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018464-22.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 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. II – 

Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, 

defiro a liminar para que o requerido apresente, no prazo da resposta, 

todos os contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, 

bem como demonstrativo das operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais do cartão de crédito de todo o período contratado). III – 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consignando no mandado a advertência do art. 400 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 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: 1033040-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE COELHO SOARES MARTINS CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033040-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SIMONE 

COELHO SOARES MARTINS CRUZ Sentença Vistos etc. BV Financeira 

S/A C.F.I propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Simone Coelho 

Soares Martins Cruz, no entanto, requereu a desistência do feito junto ao 

ID 13120525, informando que a requerida quitou o contrato, objeto do 

litígio. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, 

com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Ante a renúncia ao 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, 26 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034078-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VIEGAS FERREIRA MENDES E DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS OAB - MT18973/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034078-04.2017.8.11.0041. AUTOR: ALEXANDRE VIEGAS FERREIRA 

MENDES E DIAS RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA 

Vistos etc. Alexandre Viegas Ferreira Mendes e Dias propôs Ação 

Revisional de Contrato Bancário C/C Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada em face de Banco Santander S/A, pleiteando a revisão de 

contrato de financiamento firmado entre as partes, questionando cláusula 

que considera abusiva, todavia, pediu que o feito tramitasse pelo 

procedimento sumário, aplicando-se o art. 275, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Pela decisão proferida no Id 10679981, determinou o Juízo 

a adequação dos pedidos da exordial, contidos na petição de Id 10599165, 

às normas contidas no artigo 1.046 do Código de Processo Civil/2015, sob 

pena de indeferimento do pedido, posto que extinto o processamento pelo 

mencionado Rito Sumário. Devidamente intimado, o requerente 

permaneceu silente, deixando de dar cumprimento à determinação judicial, 

ensejando assim o indeferimento da inicial. Não tendo o requerente 

emendado a inicial, no prazo determinado, precluso, portanto, a 

adequação do procedimento processual pelo requerente. Diante da 

verificação do vício processual, foi oportunizado ao autor a chance de 

retificá-lo. Entretanto, este demonstrando desinteresse na ação, deixou 

transcorrer o prazo sem realizar a adequação necessária. Logo, em 

virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro nos artigos 330, inciso I 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, 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. 

M/Cuiabá, 27 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: 1031130-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANY RITA DA SILVA COSTA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031130-89.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ELIZANY RITA DA SILVA COSTA ROSA Sentença Vistos 

etc. Banco Honda S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 03.634.220/0001-65, com sede em São Paulo-SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Elizany Rita da Silva Costa 

Rosa, brasileira, inscrita no CPF sob n. 361.651.231-04, residente e 

domiciliada nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que 

firmou contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária 

sob n. 1481371, em 15/10/2014, tornando-se credor do requerido da 

quantia de R$ 82.631,52 (oitenta e dois mil seiscentos e trinta e um reais e 

cinquenta e dois centavos) prestações mensais de R$ 1.721,49, tendo 

como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo 

marca HONDA, modelo CR- V EXL FLEX, ano de fabricação/modelo 

2014/2014, cor PRATA, chassi 3HGRM5870EG503131, placa QBA-2940. 

No entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das prestações 

vencidas a partir de 17/11/2015, ensejando com isso a retomada do 

veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação 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$ 69.828,54 (sessenta e nove mil 

oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos). A inicial veio 

instruída com os documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, e também a notificação extrajudicial pela qual foi a requerida 

constituída em mora. Em decisão proferida no ID 10315439 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação da requerida para os termos da ação. O bem foi 

apreendido, consoante documento de ID 10501133. Embora devidamente 

citada (ID 10501133, fls. 04), a requerida permaneceu silente, consoante 

informa a certidão contida no ID 13253840. 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 Honda S/A contra Elizany Rita da Silva Costa Rosa acima 
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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 citada para os termos da presente ação, a 

requerida deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro a requerida 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 NCPC. Extrai-se dos autos o desinteresse da requerida em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de 

defesa nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação 

que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de Financiamento de Bens 

e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis (ID 

10170580, fls. 07/10) e a notificação extrajudicial (ID 10170580, fls. 

11/13), demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora da 

requerida. 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 a requerida 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. Intime-se a 

parte requerente. AT/Cuiabá, 27 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: 1003929-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLLAYNE CLARA RAMOS DE AMORIM FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003929-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: KEROLLAYNE 

CLARA RAMOS DE AMORIM FIGUEIREDO Sentença Vistos etc. BV 

Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de 

Busca e Apreensão em face de Kerollayne Clara Ramos de Amorim 

Figueiredo, no entanto, requereu a desistência do feito junto ao ID 

11943508, informando que a requerida quitou o débito, objeto do litígio. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à 

SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido 

por este juízo determinando o apontamento da referida ação em seu 

cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Ante a renúncia ao 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, 27 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: 1003918-59.2018.8.11.0041

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:

VILMA APSOUZA DE PAULA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 3 9 1 8 - 5 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VILMA 

APSOUZA DE PAULA ALMEIDA Sentença Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Vilma Apsouza de Paula Almeida, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 12064146. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a 

renúncia ao 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, 27 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: 1038520-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038520-13.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCOS 

FERREIRA LIRA SENTENÇA Vistos etc. BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob n. 01.149.953/0001-89, com sede em São Paulo/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Marcos Ferreira Lira, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 666.725.031-53, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que concedeu 

ao requerido financiamento no valor de R$ 26.453,64, para ser restituído 

em 48 parcelas mensais de R$ 876,00, com vencimento final em 

13/04/2020. Que para tanto, as partes firmaram o Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens registrado sob nº 650211696 

(12039000168846), cujo número da operação é 390957094 garantido por 

Alienação Fiduciária, celebrado em 13/04/2016. Que em garantia à 

obrigação assumida transferiu em alienação fiduciária o seguinte bem: 

veículo: Marca / Modelo: CHEVROLET S-10 PICK-UP ADVANTAGE(CD) 4X2 

2.4 8V(FL) Cor: PRATA - Ano / Modelo: 7/8 Placa: NIZ8858 - Chassi: 

9BG138HU08C411161. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 13/07/2017, 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$ 

24.122,10 (vinte e quatro mil cento e vinte e dois reais e dez centavos). A 

inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se 

funda o pedido, Id 11239111, e também a notificação extrajudicial pela qual 

foi o requerido constituído em mora, Id 11239115. Em decisão proferida no 

Id 11272840 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, conforme auto de busca apreensão e 

depósito de Id 11917399. Embora devidamente citado, o requerido 

permaneceu silente, consoante informa a certidão de Id 13265559. 

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 BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento contra Leandro Gomes da Silva, acima qualificados, visando 

à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 
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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 NCPC. Extrai-se 

dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o 

requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem 

de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui 

a inicial, destacando-se o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de 

Bens Móveis (documento de Id 11239111) e a notificação extrajudicial 

(documento de Id 11239115), 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. Intime-se a parte requerente. M/Cuiabá, 27 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: 1004570-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LECY DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004570-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: LECY DOS SANTOS SOUZA Sentença Vistos etc. Banco 

Honda S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Lecy dos 

Santos Souza, no entanto, requereu a desistência do feito junto ao ID 

12122684, informando que o requerido quitou o contrato, objeto do litígio. 

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. Decorrido o 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, 27 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004088-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004088-31.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Jussara da Cruz Barros 

Figueiredo propôs Ação Revisional de Contrato com Pedido de Liminar em 

face Banco Pan S/A, pleiteando, em suma, a revisão do contrato. 

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de ID 11969854 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo a requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial. Devidamente intimada a requerente, não mais se manifestou nos 

autos, consoante certidão de ID 133331880. Logo, em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos 

os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pela requerente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 27 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 852888 Nr: 55661-04.2013.811.0041

 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 PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MÁRIO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, 

CIDELE CRISTINA MATOS FIGUEREDO, ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS 

CARNAVALESCOS DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) 

- OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSÉ 

BATISTA FILHO - OAB:13.696-A/MT, MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Ante o exposto:a)Defiro a oitiva de testemunhas requerida pelo Ministério 

Público, pelo Município de Cuiabá, pela Associação dos Blocos 

Carnavalescos de Cuiabá - ABLOCC e pela Cidele Cristina de Matos 

Figueiredo, por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 30 de agosto de 2018, às 09h; b)Determino que as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público Estadual (fl. 965), reiteradas pelo 

Município de Cuiabá (fl. 966), sejam intimadas, nos moldes do disciplinado 

no inciso IV do §4º do art. 455 do CPC, com a advertência de que o não 

comparecimento à audiência de instrução e julgamento, sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pela despesa do adiamento (art. 

455, §5º, do CPC);c)Determino que os Réus Associação dos Blocos 

Carnavalescos de Cuiabá - ABLOCC e Cidele Cristina de Matos Figueiredo 

informem e/ou intimem suas próprias testemunhas (fls. 968 e 972) acerca 

desta audiência, nos moldes do disciplinado nos parágrafos 1º e 2º do art. 

455 do CPC, ficando cientes de que a inércia importará desistência da 

inquirição da testemunha (art. 455, §3º, do CPC); d)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 tomada, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 929437 Nr: 48975-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM 8 

DE ABRIL (AMJOB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10572

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 287 de 557



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Marman Dorigatti - 

OAB:

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado no r. despacho de fls. 

117, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar a 

parte autora a manifestar-se no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 321469 Nr: 23166-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO GABRIEL POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, OLINDA RAQUEL PISSININ 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RAVAZZI CALIXTO 

DA SILVA - OAB:7.972-B, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - 

OAB:15284, Marcelo Edvino Luft - OAB:13265, MARCELO EDVINO 

LUFT - OAB:13265/MT, SÉRGIO MARCOS LERMEN - OAB:8052/MT

 Vistos etc.

 Para que seja possível apreciar o pedido de substituição da penhora de 

veículos e dinheiro por bem imóvel, é imprescindível que seja juntado aos 

autos a matrícula imobiliária, como documento hábil a comprovar a 

propriedade, nos termos do art. 1.245 e §§, do CPC.

 Assim, intimem-se os executados para que, no prazo de dez (10) dias, 

juntem aos autos as matrículas dos imóveis ofertados em substituição da 

penhora.

 Atendida a providência supra, abra-se vista dos autos ao representante 

do Ministério Público para manifestação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 342716 Nr: 32952-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE BATISTA DOS ANJOS, VANIA MARIA 

NUNES DOS ANJOS, GERCE LOPES DA SILVA, LOURIVAL ROSA, PEDRO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, CÉLIO EGIDIO NUNES, RINALDO DE OLIVEIRA 

RANGEL, ALCIDES TEIXEIRA PEGO, SIDNEI LUIZ DE OLIVEIRA, ODAIR 

PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6.950/MT, ADRIANA LOPES SANDIM - OAB:4428, 

CARMEM CRISTINA GARBOSSA - OAB:7389, DEFENSORIA PÚBLICA- 

CUIABA - OAB:, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:OAB/MT 9.862, 

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945/MT, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3.574/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 Vistos etc.

O núcleo de práticas jurídicas da Universidade de Cuiabá, por sua 

representante, requer a destituição do encargo de curador especial, em 

razão da complexidade da causa (fl. 1.307).

 No caso, a nomeação ocorreu para que fosse realizada a defesa do 

requerido Celio Egidio Nunes, que foi citado por edital e é revel (fl. 1.258), 

aplicando-se, assim, o disposto no art. 341, parágrafo único do CPC.

Não obstante, acolho o pedido e nomeio para promover a defesa do 

requerido Celio Egidio Nunes, em substituição ao Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UNIC, o Defensor Público que atua perante este Juízo.

Intime-se o Defensor Público, mediante vista, para ciência da nomeação e 

para requerer o que entender necessário, no prazo de dez (10) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 755499 Nr: 7532-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE 

OLIVEIRA, HIDER JARA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL R. JUNIOR - 

OAB:9827 MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO 

CIVEL, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:10.216/MT, RAFAEL 

CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela Defensora Pública que 

atua neste feito, defiro o pedido de fl. 2.105 e redesigno a audiência 

instrutória para o dia 28/08/2018, às 14h30min.

Intimem-se todos, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 318673 Nr: 21382-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, que impôs ao Município de Cuiabá 

as seguintes obrigações:

“- realizar, em regime permanente e regular, os serviços de manutenção 

nos cemitérios municipais (limpeza e conservação) e reparação de 

túmulos violados e buracos aberto;

- realizar obras, como levantamento de muros ou cercas, assim como 

intentar as medidas para prevenir a invasão daqueles espaços por 

pessoas que possam causar danos aos túmulos ou por qualquer modo, 

desrespeitar as memórias dos mortos, em todos os cemitérios desta 

cidade, especialmente os do Porto e da Piedade, bem como os demais 

reparos e atos de manutenção que venham a ser necessários para o 

eficiente e para o respectivo funcionamento, sanado, por conseguinte, as 

irregularidades constantes dos Autos de Inspeções, sem incorrer 

novamente nas omissões ilícitas que deram causa a propositura desta 

demanda;

- designar, pelos meios legais, pessoal suficiente para a vigilância efetiva 

e eficiente dos cemitérios municipal; regularizar, jurídica e 

administrativamente o denominado “Cemitério do Distrito da Guia” que 

funciona em caráter informal.”

Após inúmeras intimações, o Município de Cuiabá juntou os documentos de 

fls. 1.155/1.177.

O representante do Ministério Público entendeu que a sentença foi 

cumprida e opinou pelo arquivamento do feito, ressaltando a possibilidade 

de desarquivamento dos autos caso se verifique omissão no dever de 

fiscalização ou violação da decisão transitada em julgado.

 Diante do exposto, demonstrado o cumprimento das obrigações impostas 

na sentença, sem nenhuma insurgência do representante ministerial, julgo 

extinto o cumprimento de sentença, com fulcro do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de medidas futuras no caso de 

descumprimento da decisão judicial, haja vista a natureza e o caráter 

contínuo da obrigação.

Procedam-se as anotações necessárias e, não havendo pendências, 

arquivem-se os autos.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004480-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. F. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004480-05.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA BEATRIZ FARIA DE PAULA 

RÉU: JORGE DE PAULA NETO Vistos etc. Defiro parcialmente o pedido 

constante do ID 9938931 e,, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias, para 

manifestação nos autos. Ultrapassado o prazo acima assinalado, intime-se 

a parte exeqüente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção. Após, com ou sem manifestação, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de setembro 

de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014884-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA (AUTOR)

LUCAS FELIPE DE CAMPOS MAGNABOSCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1014884-52.2016.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE Autora, por meio de seu representante 

legal, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do CPC. CUIABÁ, 

27 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária 

(assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037461-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO)

CAMILA RUSSANI SILVA OAB - 007.680.751-73 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1037461-87.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE Autora, para apresentar, no prazo de 

15 (quinze) dias, contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos termos do 

artigo 1.010, § 1º, do CPC. CUIABÁ, 27 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1163551 Nr: 37380-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA GUIDIO 

NEVES - OAB:OAB/MT 20369, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474

 Assim é porque, não obstante a concordância do Requerido/Reconvinte, 

com a venda do referido apartamento, desde que pelo preço de mercado, 

o que, a princípio, ensejaria a avaliação, bem como diante da pretensão da 

Requerente/Reconvinda de “expedição de alvará autorizativo para a 

venda do apartamento localizado na cidade de Lucas do Rio Verde”, fls. 

645v, item 2, a priori, repito, para evitar maiores questionamentos, seria 

necessária a avaliação judicial. Todavia, frise, embora entenda viável o 

pedido de venda, faculto à Requerente/Reconvinda, a juntada aos autos 

de avaliação particular, quanto à demonstração do “valor de mercado”, em 

Lucas do Rio Verde, para imediato deferimento de sua pretensão, depois 

de oportunizada a manifestação do Requerido/Reconvinte no prazo de 

cinco dias, se ocorrer a juntada da referida avaliação. Do contrário, não 

sendo atendida essa determinação, poderá a situação relaciaonada ao 

valor da venda, ser melhor aferida/definida por ocasião da audiência já 

designada, a fim de agilizar/resolver essa questão, mormente tendo em 

vista o fato de que o referido imóvel se situa em outra Comarca e o 

argumentado, ainda, às fls. 646, quanto à mencionada desnecessidade de 

avaliação, com respaldo inclusive no argumento de que o 

Requerido/Reconvinte “ofertou que esse apartamento coubesse à 

Requerente ao final da ação”.No mais, para melhor definição, prudente 

aguardar a realização da audiência designada para o dia 13/07/2018 às 

13:30 horas, até mesmo para melhor esclarecimento e eventual 

composição, cientificando, ainda, a Requerente/Reconvinda da juntada de 

fls. 660/688. Às providências, expedindo-se o que mais necessário. 

Intimem-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073048 Nr: 56688-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL LUIS 

PADILHA E SILVA, para devolução dos autos nº 56688-51.2015.811.0041, 

Protocolo 1073048, 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.: 854256 Nr: 56837-18.2013.811.0041

 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: JFAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI FLORES DA CUNHA 

FREITAS - OAB:23.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YURI FLORES DA 

CUNHA FREITAS, para devolução dos autos nº 56837-18.2013.811.0041, 
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Protocolo 854256, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015115-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO OAB - MT5.409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALISA ALVES SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015115-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO LUIS BOHNS 

RIBEIRO REQUERIDO: MONALISA ALVES SILVA Vistos etc. Acolho a 

emenda da inicial, constante no Id. 13621136. Processe-se em segredo de 

justiça (NCPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade processual, nos termos da 

Lei 1060/50. Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/ Pedido de Liminar, proposta por Francisco 

Luis Bohns Ribeiro, em face de Monalisa Alves Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Discorre o autor que passou a viver junto com a 

requerida no ano de 2011, convivência que veio a se findar, no dia 

09.03.2018, ocasião em que o autor descobriu que a mesma o traía. Aduz, 

ainda, que dessa união tiveram um filho, que hoje esta com 05 (cinco) 

anos de idade, e que a guarda do infante fora acordada entre as partes 

de forma compartilhada, porém a requerida não informou o seu endereço 

residencial, para que o mesmo pudesse exercer o seu direito de 

convivência com o pequeno João. Informa, ainda, que todos os encargos 

do filho, estão sendo arcados pelo autor, desde o pagamento da escola, 

plano de saúde, natação, bem como, os materiais escolares e livros 

didáticos. Alerta para o fato de que durante à união foram constituídos 

bens em comum, dentre eles um veículo que se encontra em posse da 

requerida. É o breve relatório. Diante dos fatos narrados na inicial, entendo 

prudente, a realização de audiência de justificação, que designo para o dia 

--04 de julho de 2018, às 16:00 horas, ocasião em que o autor poderá se 

fazer acompanhar de suas testemunhas. Cite-se a requerida[1], mediante 

às advertências legais, intimando-a, na mesma comunicação, para 

comparecer à audiência determinada. Outrossim, intime-se a requerida 

para que informe seu endereço residencial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como, apresente nos autos os dados de sua carteira nacional de 

habilitação, tendo em vista ser necessária a transferência das multas do 

veículo Sandero, que a mesma encontra-se em posse. Quanto ao pedido 

de guarda unilateral constante em Id. 13817788, dada a sua 

excepcionalidade, deixo para apreciá-lo, após audiência determinada. 

Determino a realização de estudos da área psicossocial, com ênfase na 

criança, a ser remetido a este juízo, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Intimem-se as partes para que compareçam, na Oficina de Parentalidade, 

designada para o dia 10 de agosto de 2018, às 13:00 horas, no Endereço: 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Centro Político 

Administrativo, s/n, Anexo “Des. Antônio Arruda“, em Cuiabá/MT, CEP: 

78050-970, Fone: (65) 3617-3799/3658/3659. Como medida de celeridade 

e economia processual, sirva a cópia da presente, como mandado de 

citação/intimação. Colha-se o pronunciamento do nobre Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1]MONALISA ALVES 

SILVA – Cantina do Colégio Coração de Jesus - Endereço: Rua 

Comandante Costa, nº 1424, Bairro: Centro Norte, em Cuiabá, CEP: 

78020-400. ZONA: 01

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034830-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MACHADO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ DE ANDRADE MACHADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para manifestar 

referente ao laudo juntado nos autos. Cuiabá, 27 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002128-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. N. D. S. V. (TESTEMUNHA)

Z. B. (TESTEMUNHA)

T. A. G. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002128-74.2017.8.11.0041. AUTOR: ELIETE GAUNA PENA RÉU: 

ALEXANDRE BISPO CAMARA Vistos. As partes possuem legitimidade 

para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo processual e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a postular em 

Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos 

termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, conveniente se 

faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com o início da fase 

instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, 

sem descurar-se de outro meio de prova que se mostre razoável. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de setembro 

de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). A defensoria pública, a parte por ela 

assistida e as testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004045-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Defiro o requerimento formulado na petição com id. 13810329. 

Expeça-se o alvará conforme postulado pelas nobres advogadas. Após, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011413-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON SEVERO MATOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUCIA LEMES DE BRITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT0011806A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SONIA LUIZER SILVA CORREA (TESTEMUNHA)
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TANIA SOUZA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011413-91.2017.8.11.0041. AUTOR: VANDERSON SEVERO MATOS RÉU: 

VANUCIA LEMES DE BRITO Vistos. As partes possuem legitimidade para 

figurar, cada uma, em seu respectivo pólo processual e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a postular em 

Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos 

termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, conveniente se 

faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com o início da fase 

instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, 

sem descurar-se de outro meio de prova que se mostre razoável. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 de setembro 

de 2018, às 14:30 horas. As partes deverão comparecer para prestar 

depoimento, acompanhadas de suas testemunhas. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). A defensoria pública, a parte por ela 

assistida e as testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006281-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TARCISIO DE OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que a Contestação é tempestiva, ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora, para querendo, em 15 (quinze) dias, apresentar 

a réplica.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1069074 Nr: 55005-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS, ESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 55005-76.2015 – Código 1069074

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Por meio da presente ação, o requerente busca a decretação do divórcio.

 À fl. 14 foi designada audiência de conciliação, que resultou inexitosa 

pela ausência da requerida (fl.21).

 À fl. 22 foi pleiteado pelo requerente a citação por edital da requerida.

 À fl. 23 o requerente informou novo endereço da requerida.

 À fl. 25 foi redesignada audiência de conciliação, com termo à fl. 33.

 Às fls. 34/35 foi apresentada contestação.

 À fl. 42 foi apresentada impugnação.

 Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 13h30min.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de junho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 306033 Nr: 15708-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRW, APDNW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 Processo nº. 2007/695 – Código 306033

 Vistos.

 Arquivem-se os autos.

 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.: 1117574 Nr: 17733-14.2016.811.0041

 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: ATNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVSM, APSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Processo nº. 17733-14.2016 – Código 1117574.

 Vistos.

 Intime-se a requerida Andressa para esclarecer se já concluiu a 

graduação superior, e caso não tenha concluído, deverá acostar nos 

autos documento que comprove a condição de estudante, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1034863 Nr: 39038-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 Processo n. 39038-88.2015 – Código 1034863

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 
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profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Por meio da presente ação, a requerente busca a modificação da guarda 

do filho menor.

 À fl. 25 foi concedida a guarda provisória do menor à mãe/requerente, no 

entanto, em audiência de conciliação, foi determinada a suspensão do 

cumprimento da liminar (fl. 40).

 Às fls. 41/57 foi apresentada contestação, e às fls. 101/109 sobreveio a 

impugnação.

 À fl. 140 foi designada a realização de estudo psicossocial.

 Às fls. 144/150 foi apresentada nova manifestação do requerido.

 Às fls. 151/153 foi acostado relatório de estudo psicossocial.

 O parecer Ministerial foi lançado à fl. 171, pelo início da fase instrutória.

 Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 16h30min.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 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.: 1262716 Nr: 25326-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDOCES, MCGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161189 Nr: 751-62.1992.811.0041

 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 FÁTIMA DOS SANTOS BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARI ARAÚJO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTOS DE SOUZA RIBEIRO - 

OAB:1360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANTOS DE SOUZA 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 751-62.1992.811.0041, Protocolo 

161189, 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.: 1104121 Nr: 12174-76.2016.811.0041

 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: OIRTO GLORIO DA SILVA, ODÃO PEREIRA BORGES 

NETO, OSVALDO BORGES DA SILVA, ODILSON BORGES DA SILVA, 

ORTENCIA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATHALIA PEREIRA BORGES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:10.203 OAB 

MT, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020/MT, WILSON SAENZ 

SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELOISA HELENA 

SAENZ SURITA, para devolução dos autos nº 12174-76.2016.811.0041, 

Protocolo 1104121, 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.: 114077 Nr: 3080-71.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCDM, DPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, LISEANE PERES DE OLIVEIRA - 

OAB:Def.Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDER 

DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI, para devolução dos autos nº 

3080-71.1997.811.0041, Protocolo 114077, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016224-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANY AGUIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, distribuído por sorteio para 

esta Segunda Vara de Família e Sucessões. Com efeito, nos termos do 

art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o juízo que decidiu a causa 

no primeiro grau de jurisdição é o competente para o processamento do 

pedido de cumprimento de sentença. Diante do exposto, declino a 

competência para o processamento desta ação e, em consequência, 

determino que este processo seja redistribuído para o ilustre Juízo da 

Quarta Vara de Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017078-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Trata-se de carta precatória em que é solicitada a intimação do 

Estado de Mato Grosso para que promova a internação de um 

adolescente. Nos termos da Resolução n. 11/2017-TP do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, este Juízo apenas possuí competência para as 

causas relativas ao direito de família e sucessões. Diante do exposto, 

determino que a carta seja redistribuída para uma das Varas de Fazenda 

Pública. Cumpra-se, imediatamente. Cuiabá, 27.6.2018.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035626-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO THADEU GUIMARAES (REQUERENTE)

EVERALDO JORGE GUIMARAES (REQUERENTE)

ILZA DE FATIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

INES MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

JAMIL BENEDITO GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA DE FATIMA GUIMARAES DA VEIGA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1035626-64.2017.8.11.0041. Visto. 1. Na petição juntada com id. 

13576770, os requerentes alegam que o meeiro não pode ser nomeado 

inventariante por estar separado de fato há mais de 3 (três) anos da 

inventariada. 2. Contudo, a exclusão do direito de herança do meeiro 

constitui questão de alta indagação que não pode ser declarada nesta 

ação, uma vez que depende da produção de provas não documentais, 

não suportadas pelo rito da ação de inventário. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Inventário. Impugnação à nomeação da inventariante 

(viúva do de cujus). Alegação da filha do casal de que a sua genitora 

estava separada de fato do obituado há mais de 09 (nove) anos. 

Inventariando que faleceu na condição de casado. Nomeação que 

obedece a ordem legal do art. 988 , I do CPC . Questão que demanda alta 

indagação e depende de outras provas que deverá ser remetida para as 

vias ordinárias, não cabendo tal discussão na via estreita do inventário 

(art. 984 do CPC ). Acerto da decisão interlocutória. Precedentes. 

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557 , 

CAPUT, DO CPC. (TJRJ. AI 00277257120148190000. Jacarepagua. 18ª 

Câmara Cível. Relator: Claudio Luiz Braga Dell Orto. Julgado: 30.6.2014.) 3. 

Além disso, os requerentes somente poderão postular o direito de herança 

após o julgamento da declaração de exclusão do direito sucessório acima 

referido, visto que na ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código 

Civil, o direito de herança do cônjuge sobrevivente precede o dos 

herdeiros colaterais. “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem 

seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge 

sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da 

comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, 

parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 

herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em 

concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos 

colaterais.” 4. Corroborando a essa assertiva, o art. 1.838 do Código Civil 

dispõe que: “Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será 

deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente.” 5. É pertinente 

ressaltar, ainda, que mesmo com a perda do direito de herança do cônjuge 

sobrevivente, ele ainda teria interesse nesta ação na condição de meeiro, 

caso algum dos bens a inventariar tenham sido adquiridos na constância 

do casamento. 6. Diante do exposto, remeto a questão relativa à 

separação de fato do cônjuge sobrevivente às vias ordinárias, nos termos 

do art. 612 do Código de Processo Civil. 7. Considerando a necessidade 

de conservação e representação do Espólio, até a citação do cônjuge 

sobrevivente, nos termos do art. 613 do Código de Processo Civil, NOMEIO 

o requerente Everaldo Jorge Guimarães como administrador provisório do 

Espólio de Ilma de Fátima Guimarães da Veiga. 8. Nos termos do art. 614 

do Código de Processo Civil, determino ao administrador provisório que 

deposite em juízo eventuais frutos percebidos pelo Espólio, com direito à 

ressarcimento das despesas úteis e necessárias que fizer, mediante 

apresentação de notas fiscais, responsabilizando-se por danos, dolosos 

ou culposos, que der causa. 9. Cite-se o meeiro, Edson Mauro Maia da 

Veiga, no endereço informado na petição com id. 13576770. 10. Em caso 

de citação negativa, promova-se a consulta do endereço do meeiro nos 

sistemas à disposição deste Juízo. 11. Caso seja obtido endereço diverso 

do informado neste processo, cite-se nos termos da decisão proferida 

com id. 11202167. 12. Sendo infrutífera a pesquisa, cite-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.6.2018.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012735-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MATOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT0012522A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1012735-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: KARINA MATOS DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO EXECUTADO: MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS 

NASCIMENTO Visto. Trata-se de ação de execução de alimentos 

processada pelo rito do art. 528 do Código de Processo Civil, em que o 

executado apresentou pedido reconvencional de revisão de alimentos 

junto com as justificativas para o inadimplemento. Em comentário sobre o 

art. 343 do Código de Processo Civil, os laureados processualistas Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Ney, ao discorrerem sobre os 

requisitos para a reconvenção, esclarecem que “além de exigir-se o 

preenchimento de condições da ação e dos pressupostos processuais, 

para a admissibilidade da reconvenção” deve “haver compatibilidade entre 

os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional.” (in 

Comentários ao Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: 2015, p. 

948 Com efeito, o pedido reconvencional de revisão de alimentos é 

incompatível com o rito desta execução, na qual, aliás, há previsão apenas 

de apresentação de justificativa, de modo que, sequer há previsão para 

apresentação de contestação. Diante do exposto, indefiro o pedido 

reconvencional formulado no bojo das justificativas apresentadas na 

petição com id. 10945924. Intime-se o executado para que se manifeste 

sobre o requerimento formulado na petição com id. 12866350, no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de prisão civil. Decorrido o prazo, certifique-se. 

Havendo manifestação, diga a exequente. Após, ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.06.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003365-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERNANDA CRESQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE SOUSA VALADAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1003365-12.2018.811.0041 Visto. Trata-se de cautelar de busca e 

apreensão de menor, distribuída no Plantão Cível, fundada em liminar 

proferida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que suspendeu a 

decisão proferida no Processo n. 74-52.2018.811.0063 – C. 107756) pelo 

Juízo da Primeira Vara Esp. de Infância e Juventude desta Capital. 

Entretanto, após o encerramento do plantão, esta ação foi distribuída para 

a 1ª Vara de Família e Sucessões, que declinou a competência para este 

juízo, sob o fundamento de que aqui tramitara ação de guarda relativa às 

mesmas partes. É o necessário para análise e decisão. Primeiramente, 

importa esclarecer que na ação de guarda, PJE n. 

1023698-19.2017.811.0041), que tramitava neste juízo, foi declinada a 

competência para a Comarca de Curitiba-PR, onde a menor reside com sua 

genitora. Entretanto, esta cautelar possui vínculo de acessoriedade com 

outra ação em tramitação na 1ª Vara Esp. de Infância e Juventude desta 

Capital, de modo que, há entre elas espécie de conexão. Verifica-se, 

nesse particular, que esta ação cautelar está fundada em liminar proferida 

pelo E. TJMT em sede de agravo de instrumento (id. 11763826), que 

suspendeu decisão prolatada no Processo n. 74-52.2018.811.0063 – C. 

107756, pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Infância e Juventude de Cuiabá/MT, 

ao qual faz expressa referência: “Trata-se de agravo de instrumento de 

decisão proferida em plantão judiciário, nos autos da Ação de Suspensão 

do Poder Familiar c/c Guarda e pedido liminar (Processo nº 

74-52.2018.811.0063 – C. 107756), ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu liminar para 

conceder a guarda provisória da menor P.R.C, ao pai Fernando Henrique 

Sousa Valadão.” (trecho da decisão proferida pena Desa. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho no AI n. 1000630-32.2018.8.11.0000). Com efeito, 

dispõe o art. 61 do Código de Processo Civil que: “A ação acessória será 

proposta no juízo competente para a ação principal.” No caso posto, 
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verifica-se a existência do vínculo de acessoriedade entre esta ação 

cautelar de busca e apreensão e a ação de suspensão do poder familiar 

em tramitação na 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude, tanto que 

o pedido aqui formulado está fundado na própria decisão proferida pelo e. 

TJMT em sede de agravo de instrumento, que suspendeu os efeitos de 

decisão prolatada no processo n. 74-52.2018.811.0063 – Código 107756, 

ao qual faz expressa menção. Em comentários sobre o disposto no art. 61 

do Código de Processo Civil, os laureados processualistas Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que: “Competência. É do 

juízo competente para a ação principal. Caso a acessória seja 

antecedente, o autor deverá ajuizá-la no juízo competente para julgar a 

futura ação principal; se já estiver finda a ação principal ou se a acessória 

for incidente, deve ser dirigida ao juízo por onde já tramita ou tramitou a 

ação principal.” “Cautelar. A natureza acessória do processo cautelar 

justifica a regra inscrita no CPC/1973 800 (CPC 299), que manda 

submenter as medidas cautelares ao ‘juiz da causa’. Existe, por isso 

mesmo, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do 

vínculo existente entre a ação cautelar, de uma lado, e a ação principal de 

outro (CPC/1973 108 e 800)” (STF-RT 685/215). No mesmo sentido: RTJ 

102/937.” (Comentários ao Código de Processo Civil. Revista dos 

Tribunais: 2015, p. 347-348) Portanto, tratando-se de ação cautelar de 

busca e apreensão fundada em decisão o TJMT que suspendeu decisão 

da 1ª Vara de Infância e Juventude proferida em processo de sua 

competência, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, é do 

referido juízo a competência para o processamento desta ação, haja vista 

o vínculo de acessoriedade existente entre as causas. Diante do exposto, 

nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, DECLINO a 

competência desta ação para o Juízo da Primeira Vara Especializada de 

Infância e Juventude desta Capital. Promova-se a baixa nos registros e 

remeta-se o processo ao juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012205-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA VALESCA DO PRADO (REQUERENTE)

MARA LUCIA DO PRADO GORZONI (REQUERENTE)

MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DO PRADO (REQUERENTE)

ROSANGELA MARIA DO PRADO (REQUERENTE)

SANDRA MARIA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR BACHA DO PRADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1012205-11.2018.811.0041. Visto. Cuida-se de ação de inventário 

proposta em razão da morte de Jonir Bacha do Prado que, conforme 

declaração dos requerentes e informação contida na certidão de óbito, 

não deixou filhos e não possui bens a serem partilhados, apenas ativos 

financeiros depositados em contas bancárias. Entretanto, a referida verba 

pode ser levantada através de simples alvará independentemente de 

inventário ou arrolamento, consoante o disposto no art. 666 do Código de 

Processo Civil e na Lei n. 6858/1980: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Nos termos da referida norma, o levantamento dos saldos 

bancários por meio de alvará está limitado a 500 (quinhentas) OTN – 

Obrigações do Tesouro Nacional, título do governo já extinto. Por isso, 

para dar aplicabilidade à referida norma deve ser considerado o limite de 

isenção do imposto de transmissão por morte, de 1500 (mil e quinhentas) 

UPFMT, previsto no art. 6º da Lei Estadual n. 7.850/2002: “Art. 6º Fica 

isenta do imposto: I - a transmissão causa mortis: a) de patrimônio cujo 

valor total transferido a cada beneficiário não ultrapassar a 1.500 (mil e 

quinhentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT; 

(nova redação dada à alínea “a” pela Lei 10.488/2016, efeitos a partir de 

1º/04/2017)” Assim, não ultrapassado o valor de isenção, desnecessária 

a propositura de ação de inventário, caso não existam outros bens. Diante 

do exposto, determino que seja efetuada consulta pelo sistema BACENJUD 

sobre a existência de saldos bancários em nome do falecido e verificação 

se eles não ultrapassam o limite de 1500 UPFMT, caso em que a presente 

ação será recebida meramente para processamento de alvará de 

levantamento. Promova-se a consulta via sistema BACENJUD. Após, 

renove-se a conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27.6.2018.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007996-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. H. D. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1007996-96.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: CAMILO 

HERMOGES JUNIOR Endereço: RUA 4-A, QUADRA 55, N4, JARDIM 

VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-745 PARTE REQUERIDA: Nome: A. B. 

H. D. B. Endereço: RUA CINQÜENTA E DOIS, 37, QUADRA 214, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-260 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do 

teor das certidões do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 13378271 e ID N. 

13378307), e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,27 de junho de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima. Analista Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1112301 Nr: 15636-41.2016.811.0041

 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: VGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência realizada fora somente de tentativa de 

conciliação através da Conciliadora, fls. 93, redesigno audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25/07/2018 às 

14:00 horas.

 Ressalta-se que a redesignação da presente audiência não enseja a 

reabertura do prazo concedido na decisão de fls. 88.

Intimem-se as partes, a Requerente por meio de seu advogado constituído, 

e a Requerida, por meio de seu Curador Especial nomeado, para 

comparecerem na audiência designada.

 Desnecessária a notifique-se do Ministério Público, ante a ausência de 

interesse de incapaz.

 Cumpra-se, expedindo-se o nece

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1109403 Nr: 14454-20.2016.811.0041
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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: FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGDSJ, PHDS, RDSA, JGDSN, RBDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ainda, na mencionada audiência, a Requerente ratificou o endereço 

dos Requeridos constante dos mandados expedidos.Isto posto, designo 

nova audiência de instrução e julgamento para o dia 05/09/2018, às 16:30 

horas.Ressalta-se, todavia, que a designação da presente audiência não 

enseja a reabertura do prazo concedido na decisão de fls. 74/76, em 

especial à Requerente, para apresentação do rol de testemunhas, posto 

que esta já foi intimada por meio de seu advogado.Intimem-se as partes, 

da audiência ora designada e, especialmente, intimem-se os Requeridos, 

pessoalmente, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de testemunhas a serem arroladas ou ratificadas, 

havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). 

Consigno, ainda, nos termos do art. 455 do CPC, ressalvando as hipóteses 

do § 4º, (intimação judicial das testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública – fls. 35v) incumbe a(o) advogado(a) da parte interessada, não 

sendo o caso de comparecimento independente de intimação, informar ou 

intimar mediante carta, com aviso de recebimento a(s) testemunha(s) 

arrolada(s) do dia hora e local da audiência designada, e, “juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento” (§ 1º art. 455 CPC). A eventual inércia do(a) advogado(a) no 

que se refere à intimação das testemunhas que tiver arrolado ou que 

tenha se comprometido a levar à audiência, independentemente de 

intimação, importará na presunção de desistência da inquirição (art. 455, §

§ 2º e 3º CPC). A testemunha que intimada na forma do § 1° ou do § 4° do 

art. 455 CPC deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida 

e responderá pelas despesas do adiamento.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 878166 Nr: 15583-31.2014.811.0041

 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: ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFDB, LDB, FDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, considerando, portanto, o manifesto desinteresse da parte 

Exequente, impõe-se a extinção do processo, pois, nada foi providenciado 

até o momento para fins de viabilizar o prosseguimento e encerramento 

deste processo.Dito isso, não se pode olvidar ainda que por regra e 

exigibilidade decorrentes dos pressupostos processuais de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, os autos não poderão 

permanecer, eternamente, sem que os interessados efetivem o seu trâmite 

exigido por lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço judicial, 

(prestação jurisdicional) abarrotando os escaninhos das Secretarias e 

ocupando o tempo dos servidores (relatórios, etc) sem nenhum resultado 

prático positivo. Ressalto, ainda, que a presente sentença é prolatada até 

mesmo em observância das metas estipuladas pelo CNJ e pela 

Corregedoria do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive através 

do Ofício Circular 725/2013, no sentido de racionalizar/diminuir o 

congestionamento do estoque de processos, que se encontram 

paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, visando, 

primordialmente, alcançar o direito constitucional dos jurisdicionados 

quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo exposto, 

cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pela parte interessada, resta ao 

Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em 

razão da falta de interesse, portanto, da própria elementar do art. 485, III, 

do Código de Processo Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da 

Corregedoria do e. TJMT.Ante a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, revogo a decisão de fls. 19/20, que antecipou a tutela pretendida e, 

como consequência, expeça-se ofício ao empregador do alimentante, 

reestabelecendo a pensão alimentícia anteriormente fixada. Transitada em 

julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e as devidas 

baixas e anotações. Custas remanescentes, se houver, pelo 

Requerente.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 815125 Nr: 21578-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATC, SJGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11.266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O exequente veio aos autos, requerer a expedição de novo mandado 

de prisão do executado, bem como, que seja expedida certidão da dívida 

para protesto, atualizando o valor do débito, na oportunidade (fls. 

107/112).Embora já tenha sido expedido o mandado de prisão do 

executado, não há resposta do seu cumprimento no Juízo Deprecado, há 

mais de dois anos.Portanto, defiro o pedido de fls. 107/112, pelo que, 

determino que se expeça novo mandado de prisão, nos termos da decisão 

de fls. 85/86, observando-se o débito atualizado às fls. 108/109.Ainda, por 

não vislumbrar óbice legal, e com o objetivo, principalmente, de utilizar mais 

um meio de coerção para tentar aliviar o sofrimento da parte Exequente, 

que necessita dos alimentos, defiro o protesto da dívida, nos termos do 

art. 528, §§ 1º e 3º do CPC, e determino que se expeça o necessário, fim 

de atender a pretensão da parte Exequente, fazendo constar apenas os 

dados estritamente necessários do Executado e que se trata de dívida 

referente à execução, sem explicitar que é referente a alimentos.Antes, 

porém, deve a Secretaria deste Juízo atentar se constam dos autos todos 

os dados necessários ao cumprimento desta decisão, tais como endereço 

e CPF do executado (inclusive intimando-se a parte Exequente para 

complementar, se for o caso), em observância ao que fora acima 

determinado. No mais, considerando as várias tentativas de se obter 

informações quanto ao cumprimento da carta precatória expedida às fls. 

87, com a finalidade de cumprir o mandado de prisão de fls. 88 (mandado 

n° 137/2015), conforme se vê dos ofícios de nº 910/2016 (fls. 90), n° 

570/2017 (fls. 95), e n° 760/2017 (fls. 104), mas todas sem resposta, 

sendo que a resposta de fls. fls. 100/101 foi equivocada, conforme 

certidão de fls. 102, oficie-se ao Excelentíssimo Corregedor do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, solicitando as providências que entender 

necessárias quanto à referida missiva sem resposta, enviando cópia dos 

ofícios, do despacho de fls. 103 e deste despacho, para melhor 

compreensão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1149218 Nr: 31353-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVNA, WONP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a juntada de fls. 96/123, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1309822 Nr: 10809-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ASSUNÇÃO DA SILVA 

- OAB:22321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11520

 Vistos, etc...

 Apense-se aos autos de inventário sob o numero 6275-73.2011.811.0041 
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(código n° 713563), em trâmite neste juízo.

Após, intime-se a Inventariante Jaqueline Gomes Ribeiro para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar sua defesa, conforme dispõe o artigo 623 do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1310381 Nr: 10944-28.2018.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APXLDO, FXL, PD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA M. SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:

 Vistos, etc...

 Apense-se aos autos de inventário sob o numero 4168-32.2006.811.0041 

(código n° 235021), em trâmite neste juízo.

Após, intime-se a Inventariante Maria Zélia Brito de Oliveira para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar sua defesa, conforme dispõe o artigo 623 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 172970 Nr: 21693-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKAS, PSAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Costa Lopes Adams - 

OAB:6.447/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:11.967

 (...) Às fls. 551, a exequente compareceu nos autos, informando que 

concorda com o recebimento dos valores disponíveis de FGTS do 

executado, pelo que, requereu que seja oficiada à Caixa Econômica 

Federal, para que promova a transferência dos mencionados valores para 

uma conta judicial e posterior liberação em seu favor.Além disso, a 

exequente pleiteou a suspensão temporária do desconto da penhora 

deferida, até a transferência dos valores do FGTS do executado, para que 

seja procedida a atualização do débito e, posteriormente, constatada a 

nova realidade dos fatos, seja readequada para que não extrapole os 

limites desta execução.Isto posto, defiro a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal, requisitando a transferência de valores existentes na 

conta vinculada do FGTS do executado, para a conta única do Poder 

Judiciário, até o limite total do débito, informado às fls. 515, fazendo-se 

constar do ofício que trata-se de penhora por débito de alimentos, bem 

com, as instruções necessárias para a transferência dos valores 

encontrados.Requisite-se a vinculação dos valores a uma subconta deste 

processo e, após vinculado, expeça-se o necessário para a liberação da 

quantia em favor da exequente, ante a concordância do próprio executado 

neste sentido.Ainda, atento ao postulado pela própria exequente, defiro a 

suspensão da penhora sobre os rendimentos do executado, até a juntada 

do saldo atualizado do débito. Expeça-se, com urgência, ofício ao 

empregador do executado, suspendendo a penhora determinada no ofício 

de n° 108/2018 (fls. 518), até ulteriores deliberações.Liberado o valor do 

FGTS em favor da exequente, intime-a, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

atualizar o débito de alimentos, inclusive, levando em consideração para 

dedução, as penhoras já realizadas pelo empregador do executado, que, 

conforme resposta de fls. 520/521, já estão sendo efetuados os 

descontos da penhora no percentual de 25% dos rendimentos do 

executado, mesmo sem o valor do débito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098755 Nr: 10085-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSC, TSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOPHIA 

DORADO - OAB:20.343/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a juntada de fls. 88/92, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 2298 Nr: 2410-96.1998.811.0041

 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: CCB, MDCPC, CBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARO TORRES LOPES - 

OAB:3993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Alimentos, na qual as partes compuseram quanto 

aos termos da ação, o que foi devidamente homologado por sentença e 

transitada em julgado.

Agora, os requerentes pretendem que seja cessada a pensão alimentícia 

devida pelo pai ao filho (fls. 65/66).

Primeiramente, verifico que não há procuração outorgada aos advogados 

subscritores da petição de fls. 65/66, contudo, visando a celeridade 

processual, passo a decidir.

A prestação jurisdicional desta demanda se encerrou com a homologação 

do acordo inicialmente requerido, de modo que, pretendendo os 

Requerentes a exoneração dos alimentos, devem ingressar com a ação 

própria, atendidos os requisitos legais para tanto.

 Portanto, indefiro o pedido de revisão de exoneração nestes autos e, 

nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1039361 Nr: 41338-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:14.415

 (...) A exequente manifestou às fls. 92, aduzindo que o executado não 

juntou os comprovantes de pagamento; e se limitou a trazer alegações que 

deveriam ser feitas em sede de revisional de alimentos, pelo que, pugnou 

pela prisão do executado.O executado manifestou às fls. 96/98, aduzindo 

que juntou os comprovantes de pagamento às fls. 66 e 93; atualizou o 

débito de alimentos; e reiterou o pedido para que o valor remanescente 

seja cobrado pelo procedimento de execução de quantia certa. A 

exequente manifestou novamente nos autos (fls. 103), aduzindo que o 

executado confessa que o valor pago não é suficiente para quitar a 

dívida, pelo que, requereu a decretação da prisão civil do executado, bem 

como, o protesto da dívida.Ainda, o d. Defensor Público que assiste os 

interesses da exequente, pugnou pela intimação pessoal desta, para que 

informe se ela recebeu os valores constantes dos recibos de pagamento 

apresentados pelo executado (fls. 103).Pois bem, conforme se verifica 

dos autos, embora a exequente manifeste que o débito não foi quitado 

integralmente pelo executado, fato este confessado pelo próprio 

executado, pugna pela decretação da prisão civil do devedor.Ocorre que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 296 de 557



o executado, embora confessado que ainda existe débito remanescente, 

apresentou diversos comprovantes de pagamento da pensão alimentícia, 

que devem ser analisados pela exequente, para eventual dedução do 

montante da dívida.Portanto, intime-se a exequente pessoalmente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos comprovantes de 

pagamento apresentados pelo executado, deduzindo-os se necessário, e 

apresentando o cálculo atualizado da dívida, sob pena de extinção do 

processo.Não sendo encontrada pessoalmente, intime-se a Requerente, 

via edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar, nos termos do 

parágrafo anterior, sob pena de extinção.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me imediatamente à conclusão, pois é 

desnecessária a manifestação ministerial, ante a ausência do interesse de 

incapaz.Intime-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 220758 Nr: 29037-93.2005.811.0041

 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: AFB, MMRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:OAB/MT 

6079, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, LOIDE SANTANA 

PESSOA - OAB:15187, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498/MT, 

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 220758
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Nesta data prestei informações à Secretaria da Terceira Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Determino a juntada das informações requisitadas, sendo que já foi 

enviada via Malote Digital ao Tribunal de Justiça.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1067894 Nr: 54462-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - 

OAB:8577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA 

MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920/MT, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.039 OAB/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1067894

Considerando a certidão de fls. 1.997, cancelo a audiência designada às 

fls. 1.9990.

Defiro o pedido de fls. 1.994.

Após, conclusos para designação de audiência de tentativa de 

conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1086540 Nr: 4540-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESGDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFQ, SFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CAVALCANTE DE 

ANDRADES - OAB:19.803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, e pelo mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido do autor por sentença (Art. 487, I do CPC), ante 

os motivos acima exposto, para minorar os alimentos devidos pelo genitor 

a sua filha, fixando-o no importe de 20% dos seus rendimentos líquidos, 

bem como plano de saúde e 50% dos custos com medicamentos, a serem 

descontados em folha de pagamento do requente e depositados na conta 

em nome da genitora da menor no Banco do Bradesco, conta popança nº 

1009018-0, agência 0417-0, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês.

Oficie – se ao empregador para que tome conhecimento da presente 

sentença.

Deixo de condenar honorários sucumbenciais em virtude de ambas às 

partes serem beneficiarias da assistência judiciaria gratuita.

Transitado em julgado, arquive-se, procedendo às devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de maio de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 393229 Nr: 28713-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKTDS, CTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto Posto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, 

IV do Código de Processo Civil, por verificar a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e verba honorárias, pois 

concedo os benefícios da assistência judiciária a parte 

Autora.Intimem-se.Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo, observando as cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

21 de novembro de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 837934 Nr: 42665-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSPF, SDFADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - ICEC - OAB: 7.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 837934.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 51; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 52/54), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls. 55, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 56). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1036979 Nr: 40071-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMCSD, GGDSD, TCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 1036979.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 61, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 62, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 63). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1031579 Nr: 37563-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 298 de 557



Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS, EVFDS, GLSF, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 1031579.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 64, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 65, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 66). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 795483 Nr: 1817-42.2013.811.0041

 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: TJFP, JJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de 

mérito.Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 990964 Nr: 18967-65.2015.811.0041

 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: ADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - OAB:12068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de 

mérito.Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902928 Nr: 32012-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EO, FDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIJURIS - OAB:

 Vistos etc.

Código: 902928.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 76, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 77, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 78). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 787445 Nr: 41343-50.2012.811.0041

 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: MHTG, FTGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 787445.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 66; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 67/69), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls. 70, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 71). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1020632 Nr: 32228-97.2015.811.0041

 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: ADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1020632.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme despacho de fls. 33; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 35/37), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls. 38, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 38). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 266655 Nr: 359-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897/MT, MARILDA SUELY GOMES ALVES - OAB:4041-B, 

WELBERT MAURO FERREIRA - OAB:2841 TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de 

mérito.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 13 de 

setembro de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 341287 Nr: 11442-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CORREIA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELMAR CORREIA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-O, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, PEDRO 

APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e com fundamento no art. 659 do Código de Processo 

Civil, converto o presente inventário em arrolamento de bens e 

HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecido GELMAR CORREIA 

MORAIS (certidão de óbito fl. 10), na forma descrita por meio do esboço 

de fls. 94/95, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

prejudicados.Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha após a 

comprovação do término do parcelamneto do recolhimento do imposto 

sobre transmissão causa mortis. Adotadas tais providências, 

promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2017.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1064750 Nr: 53095-14.2015.811.0041

 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: JKES, CES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI WYSNEY DA COSTA 

MENEZES BATISTA - OAB:15.650/MT, GIOVANA MARI VIEIRA DA 

SILVA TERNOVOI DE MORAES - OAB:15.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de 

mérito.Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1146401 Nr: 30182-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSF, YGCDS, JLDSF, ICCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de 

mérito.Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 777912 Nr: 31291-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPDS, GCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de 

mérito.Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1133897 Nr: 24589-91.2016.811.0041

 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: DRBDS, LCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de 

mérito.Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 823466 Nr: 29567-19.2013.811.0041

 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: FHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 823466.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 57, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 58, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 59). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 142694 Nr: 27308-03.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJFDR, JJDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTENIR LUIZ 

PEREIRA-defensor - OAB:PROC.DA DEFENS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 142694.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 142; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 143/145), sendo certificando pela Senhora 

Gestora Judicial fls. 146, que a parte autora até a presente data não se 

manifestou, deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério 

Publico manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 147). 

Assim sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 327641 Nr: 711-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRT, LSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADCT

 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: 327641.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 81; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 82/84), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls. 85, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 86). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 845188 Nr: 48900-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO APRIGIO DA SILVA - 

OAB:9073-CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 845188.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme despacho de fls. 33; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 35/37), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls. 38, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 38). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 887877 Nr: 21821-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 887877.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 51, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 52, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 53). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 282735 Nr: 7037-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVOFS, PDOAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 282735.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 104; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 105/107), sendo certificando pela Senhora 

Gestora Judicial fls. 108, que a parte autora até a presente data não se 

manifestou, deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério 

Publico manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 109). 

Assim sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 321122 Nr: 22813-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSLM, MML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDM

 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: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de 
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mérito.Revogo a decisão que decretou a prisão civil do alimentante, 

expedindo contramandado de prisão, comunicando-se a POLINTER.Sem 

custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.Após o trânsito em 

julgado, desapeasse os autos e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 13 de 

setembro de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 250053 Nr: 16979-24.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897/MT, MARILDA SUELY GOMES ALVES - OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de 

mérito.Revogo a decisão que decretou a prisão civil do alimentante, 

expedindo contramandado de prisão, comunicando-se a POLINTER.Sem 

custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.Após o trânsito em 

julgado, desapeasse os autos e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá - MT, 13 de 

setembro de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 393229 Nr: 28713-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKTDS, CTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 393229

Às fls. 92 foi determinada a intimação pessoal da parte Exequente, para 

regularizar sua representação processual, ante a obtenção da maioridade 

civil, o que não foi sanado conforme certidão de fls. 101.

Assim sendo, a fim de evitar nulidade, determino a intimação a intimação 

da Exequente, via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos para extinção com 

fundamento no art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2016.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1085089 Nr: 3828-39.2016.811.0041

 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: GFDL, IDNDL, GFDL, JGDNL, LNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMDNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RONALD MARTINS 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MS 12582, MARIA SONIA DE LIMA - OAB:13506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 58, homologo as 

primeiras declarações apresentadas às fls. 37/39.

Intime - se o inventariante para apresentar as últimas declarações no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Após, dê - se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1010304 Nr: 27706-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCCR, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Campos Gamas - 

OAB:OAB 17963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 Certifico que decorreu os 90 dias. Impulsiono o feito com intimação do 

patrono do autor para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre o 

cumprimento do acordo. Fica desde já ressaltado que caso não haja 

manifestação após o transcurso do prazo considerar-se-á quitado o 

débito exequendo (art. 924, II, NCPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 775223 Nr: 28468-48.2012.811.0041

 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: LGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16214/MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIANA PAULA PAZ DE 

MIRANDA - OAB:9759/MT

 ANTE O EXPOSTO, pelo que consta dos presentes autos, DEIXO DE 

ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (FLS. 

223/231), por Sentença (art. 487, I do NCPC), com resolução do mérito, 

para que surtem seus jurídicos e legais efeitos.Com fundamento no art. 85, 

§ 1.º do C.P.C., condeno a Executada ao pagamento de verba honorária 

no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. (art. 85, 

§ 2.º, do C.P.C.)Condeno a parte Impugnante ao pagamento das custas 

processuais, se existentes.Defiro o pedido de fls. 252, itens “1” e “2” e 

determino seja certificado quanto a existência de respostas aos Ofícios 

n.º 268/2018 (fls. 198 e fls. 200), n.º 500/2017 (fls. 239) e n.º 1080/2017 

(fls. 250). Caso não haja resposta, determino seja enviadas cópias da: 

i)Sentença proferida às fls. 176/184 – verso;ii) Da decisão que rejeitou os 

embargos de declaração (fls. 192/193);iii)Do despacho de fls. 196;iv) Da 

certidão de trânsito em julgado (fls. 202);v) Do despacho inicial que deu 

início à fase executiva (fls. 222/222 – verso);vi) Do despacho de fls. 

249;vii)Dos ofícios acostados às fls. 200, 239 e 250, ao Ministério Público 

Estadual, para que deflagre competente ação penal pela prática do ilícito 

penal tipificado no art. 330 do Código Penal. (crime de 

desobediência).Intime-se a parte Exequente, para requerer o que entender 

d e  d i r e i t o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá-MT, 

25 de junho de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1045527 Nr: 44134-84.2015.811.0041

 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: BMTL, LTL, BMTL, CRTL, HTLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1045527

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018.
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Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 718083 Nr: 14264-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CONDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT, MIRIANE SADDI BECKER - OAB:9997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 718083

Tendo em vista que não foi realizada a avaliação do Barco Maria Amélia, 

defiro requerimento de fls. 427/428, determino a avalição do referido 

Barco por Oficial de Justiça avaliador, visto que a sua localização se 

encontra descrita à fl. 423.

Defiro requerimento de fls. 326/327, determino que o Oficial de Justiça 

Avaliador faça nova avaliação do imóvel em comento, tendo em vista que 

o mesmo não individualizou os imóveis, dando valor total do prédio, 

conforme auto de avaliação de fls. 312/313.

Determino ainda que o Oficial de Justiça indique quais herdeiros ocupam 

os imóveis do espolio autos e o valor dos seus alugueis.

Verificando que existem dívidas perante a Fazenda Pública Municipal, 

intime – se o inventariante para providenciar o pagamento dessa dívida e 

demais dividas da falecida, e em seguida apresente a certidão negativa da 

Fazenda Pública Municipal.

Após, com as avaliações intime – se as partes para se manifestarem nos 

autos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1310673 Nr: 11008-38.2018.811.0041

 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: ILPB, ZMLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CAROLINA SANTANA - 

OAB:20.378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1310673

Verifica-se que a presente ação foi distribuída por dependência aos autos 

de Código 40786, conforme solicitado pela parte autora. (fls. 04, epígrafe).

Entretanto, em consulta no sistema Apolo, verifica-se que a ação de 

Código 40786, que tramitou nesta Vara, já foi sentenciada, bem como 

arquivada no ano de 2.002. Portanto, não apresenta nenhum requisito de 

conexão ou continência, conforme prevê o art. 286, do NCPC.

Ainda, vejamos o teor da súmula 235, do STJ.

Súmula 235, STJ

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado.

Desta forma, determino a remessa dos presentes autos ao Cartório 

Distribuidor, para que proceda à redistribuição da presente ação, com as 

anotações e baixas necessárias, quanto ao presente.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1294195 Nr: 6250-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDA, JCGS, JGGS, FGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ALEXANDRE LIMA 

LENTISCO - OAB:PROMOT JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1294195

Considerando que o Requerido fora citado um dia antes da data de 

audiência (fls. 13), solicite-se ao Juízo Deprecante que informe nova data 

de audiência.

Com as informações nos autos, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a copia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Caso não sejam adotadas as medidas necessárias no prazo de 30 (trinta) 

dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, nos termos do item 4.8.7 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1311479 Nr: 11259-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLLDS, DLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1311479

Verifico que a parte Exequente almeja o recebimento do valor de R$ 

35.274,00 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e quatro reais), referentes 

ao período do ano de 2.005 a junho de 2.018.

Entretanto, não esclarece se pretende o recebimento do mencionado valor 

apenas através do rito expropriatório (art. 523 do C.P.C.) ou se há 

pretensão de cumular ritos, isto é, executar as 03 (três) últimas 

prestações ao ajuizamento da ação pelo rito de prisão (art. 528 do C.P.C.) 

e as que forem anteriores pelo rito expropriatório. (art. 523 do C.P.C.).

Desse modo, intime-se a parte Exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclareça se pretende o recebimento do mencionado valor 

apenas através do rito expropriatório (art. 523 do C.P.C.) ou se há 

pretensão de cumular ritos, isto é, executar as 03 (três) últimas 

prestações ao ajuizamento da ação pelo rito de prisão (art. 528 do C.P.C.) 

e as que forem anteriores pelo rito expropriatório. (art. 523 do C.P.C.), sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1153362 Nr: 33203-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDS, DBDS, CBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYUCIA MARA DA SILVA 
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CORRÊA - OAB:22178/O, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, por conseguinte, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 986649 Nr: 17022-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVGA, ECGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO AQUINO 

TAQUES - OAB:13.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 Certifico que, intimado (fl. 138/139), o executado deixou transcorrer o 

prazo sem se manifestar.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, nada 

obstante a manifestação de fl. 140, impulsiono os autos para intimar a 

parte exeqüente a fim de, querendo e no prazo legal, se manifestar, haja 

vista as diretrizes contidas na decisão de fl. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1287531 Nr: 4124-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CELSO PARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 17, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1296819 Nr: 7430-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPFDM, JAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GUEDES DO AMARAL 

NETO - OAB:78152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158065 Nr: 10701-75.2004.811.0041

 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: ADELAIDE MERCADANTE DOS SANTOS, HEVERTON 

ROBERT VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDAIR GONÇALVES DA COSTA 

CALEGARI - OAB:10178/MT, ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES 

- OAB:10.083/MT, ROOSELENY ANDRADE CUEBAS - OAB:5.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte HEVERTON ROBERT VIEIRA DOS SANTOS (CPF: 

098.383.681-72 e RG: 238.505 SSP/DF) a fim de, em 5 (cinco) dias, 

comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob 

pena dele ser arquivado juntamente com o feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809622 Nr: 16107-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDNDA, APDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDER 

DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI, para devolução dos autos nº 

16107-62.2013.811.0041, Protocolo 809622, 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.: 804996 Nr: 11460-24.2013.811.0041

 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: MIRELA BEATRIZ DE SOUZA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA BEATRIZ DE SOUZA FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECI CAMPOS - OAB:1940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS DE 

OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

11460-24.2013.811.0041, Protocolo 804996, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1212114 Nr: 9049-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAPDR, CAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KAWANO DIAS - 

OAB:150.117/SP

 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. 32, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000578-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA GUTIERREZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IVONEY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Carta Precatória nº 1000578-77.2018 VISTOS, 

ETC. Compulsando os autos, vislumbro que por um lapso, a presente 

missiva outrora encaminhada ao juízo deprecado, fora distribuída a este 

juízo pelo n. causídico da parte autora do processo n.º1000053-28.2018 

(PJE), como "Carta Precatória", desta feita, não havendo razão em seu 

prosseguimento, haja vista que o referido feito principal está em trâmite 

nesta unidade judiciária, determino o seu arquivamento com o 

consequente cancelamento da distribuição. Às providências. Cuiabá/MT, 

27 de junho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017035-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LIMA ALFAIA BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (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: 1010517-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR APARECIDA BETIM (AUTOR)

CLOMIDIA LEA DA SILVA BARROS (AUTOR)

JACYRA BENTO DA SILVA (AUTOR)

ANTONIA APARECIDA RIBEIRO COSTA (AUTOR)

DELZUITE LELES DA SILVA (AUTOR)

GISELLE FATIMA DA SILVA (AUTOR)

AISLAYNE APARECIDA MENDES BORGES (AUTOR)

GISLAINE CAVALCANTE BARBOSA (AUTOR)

JURACY FATIMA DE MORAES CRUZ (AUTOR)

DJALINA VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR)

MARIA EGLE LIMA FEITOSA OLIVEIRA (AUTOR)

JULIANE SOUZA BOTELHO DE PAULA (AUTOR)

MARIA CREUZINA LEANDRO GOUVEIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 769030 Nr: 21972-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO CAETANO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EROMAR BARBOSA BELÉM - 

OAB:OAB/MT 7003

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução e por consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como, DECLARO NULA a 

execução apensa em face da ilegitimidade dos embargados/exequentes 

para figurarem no polo ativo da demanda executiva apensa (autos cód. 

760743). Condeno a parte embargada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 2.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG.Preclusas as vias recursais, traslade-se cópia desta 

sentença para os autos executivos apensos e arquivem-se estes 

embargos, mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C.Cuiabá/MT, 26 

de junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1274448 Nr: 29182-32.2017.811.0041

 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: IVO PEDROSO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana cristina costa de 

almeida barbiero teixeira procuradora do estado - OAB:

 Autos n.º 1274448 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência proposta por IVO PEDROSO LINO em 

face do ESTADO de MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados a 

exordial.

 À fl. 57/58 sobreveio a notícia do falecimento da parte autora.

É o que merece registro.

Fundamento. Decido.

O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do 

objeto.

No curso do feito, a Defensoria Pública comunica este juízo acerca do 

falecimento da requerente, assim, verifica-se a perda do objeto da 

presente ação.

 Indubitavelmente o objeto da presente ação de obrigação de fazer se 

esvaziou, eis que a procedência do pedido, a essa altura, nada alteraria a 

situação fática já existente, o que impõe a extinção da demanda.

À proposito:

 “EXTINÇÃO DO PROCESSO – SURPEVENIENTE DESAPARECIMENTO DO 

INTERESSE PROCESSUAL – CONSEQUENTE ESVAZIAMENTO DO SEU 

OBJETO – APLICAÇÃO DO ART. 267, VI, DO CPC. Se durante o trâmite do 

processo, inclusive, em segundo grau, sobrevém motivo relevante e 

ensejador do desaparecimento do interesse processual, com conseqüente 

esvaziamento de seu objeto impõe-se sua extinção (dele, processo), a 

teor do art. 267, inciso VI, Estatuto Processual Civil. (TJMG; 4ª Câmara 

Cível; Apelação Cível n. 1.0134.03.033534-0/001; Rel. Des. Hyparco 

Immesi; julgado em 23/06/2005).” (destaquei)

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do inciso IX, do art. 485, do CPC. Por conseguinte, 

REVOGO a antecipação dos efeitos da liminar.

 Sem honorários e custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1033759 Nr: 38497-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie.Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 26 de 

junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 414593 Nr: 3113-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇOES SOBRE 

OUTRAS RECEITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 414593 – Mandado de Segurança

Vistos etc.

Declaro-me suspeito para o processamento do presente feito, nos termos 

do artigo 145, §1º, do CPC.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 951066 Nr: 406-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE JORDÃO GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 13.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Defiro a realização da prova oral postulada pelas partes (fls. 176/177), 

para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/08/2018, às 14:30 horas.Intimem-se as partes para, no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC).Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de 

junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1032144 Nr: 37797-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NEREU DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO, WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1032144 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 791753 Nr: 45837-55.2012.811.0041

 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: MIGUEL MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 791753 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o petitório retro, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 870442 Nr: 9917-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEDROZA DE REZENDE - 

OAB:2924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 870442 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 881103 Nr: 17477-42.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERI BENTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Autos n.º 881103 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 750122 Nr: 1826-38.2012.811.0041

 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: EDVÂNIA MEDEIROS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos nº 750122 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 84/86v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 87/88).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 940404 Nr: 54777-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA GUERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:18648/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 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 da justiça.Transitada 

esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850649 Nr: 53676-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA INFANTINO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 850649 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 901316 Nr: 30796-77.2014.811.0041

 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: PEDRO IRINEU GIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esses motivos, considerando o elevado valor da causa, de R$ 

1.016.512,70 (um milhão, dezesseis mil quinhentos e doze reais e setenta 

centavos), DEFIRO, contudo, o parcelamento do valor das custas iniciais 

em 06 (seis) parcelas, sucessivas e corrigidas monetariamente, o que, 

indubitavelmente, permite que ao requerente adiantar as custas iniciais, 

sem inviabilizar o acesso à Justiça.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 869906 Nr: 9476-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIAS PETRONILO GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, sobrevindo à proposta de honorários, 

intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.Após, 

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 
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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).Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de junho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825912 Nr: 31877-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920-MT, OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - OAB:PROC., 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 825912 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 49, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 776345 Nr: 29646-32.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOÉ RAFAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:

 Autos nº 776345 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 153/154v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 155/156v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 912316 Nr: 38387-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNIVALDO DANIEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 912316 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 280, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 858719 Nr: 646-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MATIAS CASERES DE MORAIS, MARIA 

APARECIDA SOARES DA SILVA, MIRIAM VIEIRA DA SILVA, MONICA 

VIEIRA DA SILVA, SIMONE CHELIS DE CARVALHO OLIVEIRA, ZENAIDE 

NAKANISHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 858719 – Liquidação de sentença

 Vistos, etc.

Ante a ausência de manifestação das exequentes, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 271417 Nr: 3129-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO BATISTA 

SEBA - OAB:15816/DF, NANCY MARIA MACIEL FALAVIGNA DE 

OLIVEIRA - OAB:208.845-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROSTIROLLA - 

OAB:6940

 Tendo em vista o petitório retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 

20 (vinte) dias, regularizar sua representação processual. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1013390 Nr: 28983-78.2015.811.0041

 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: SALETE APARECIDA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 TENDO em vista a divergência ocorrida, esclareco que a AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO está designada para o dia 01/08/2018, às 

14:30 horas.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 801082 Nr: 7513-59.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de restabelecimento de auxílio-acidente ajuizada por 

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 04/39.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (fls. 40/41v).

Citado, o requerido ofereceu contestação às fls. 49/69, tendo a 

impugnação aportado às fls. 83/83v.

Laudo médico pericial acostado às fls. 94v/99.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Primeiramente, no tocante à impugnação do laudo médico pericial, não 

merece guarida, notadamente porque a Lei de Benefícios dispõe 

expressamente que a incapacidade ou a redução da capacidade de 

trabalho do segurado será verificada através de perícia médica.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento de prova capaz de 

contrapor a conclusão do laudo pericial de que a parte autora esteja 

incapacitada para suas atividades laborais.

É cediço que, para que o segurado faça jus ao benefício do 

auxílio-doença, é necessária a satisfação de alguns pressupostos legais, 

expressos no art. 59 da Lei nº 8.213/91, in verbis:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

 Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.”

 Sobre o tema, cito a lição de Iones Deda Gonçalves:

 “O auxílio-doença é benefício previdenciário de pagamento sucessivo, 

substitutivo do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalhador, 

devido ao segurado que se encontra totalmente incapacitado para o 

exercício de suas atividades habituais por mais de 15 dias, com 

possibilidade de recuperação.” (in, Gonçalvez, Ionas Deda. Direito 

Previdenciário. P. 151.)

 In casu, a prova constante dos autos, em especial a pericial, revela que o 

autor não apresenta quadro incapacitante no momento, estando apto ao 

exercício de suas atividades laborais.

Por oportuno, transcrevo trechos do laudo pericial realizado, onde o 

expert afirma que:

“4. DISCUSSÃO

(...) Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico pericial e 

complementar que o incapacite para a sua atividade laboral habitual, 

estando compensada sua patologia.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fato expostos, conclui-se que o periciando 

apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida 

independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) do juízo:

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia compensada clinicamente, sem 

repercussão funcional.

11- O requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

b) do autor:

5) A enfermidade diagnosticada incapacita o (a) autor (a) para trabalhar? 

Caso possua mais de uma doença, apontar qual (quais) dela(s) 

acarreta(m) a incapacidade laboral. Fundamente.

Resposta: Não, de acordo com a avaliação clínico-pericial.

c) do réu:

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da 

sua capacidade funcional?

Resposta: apresenta patologia compensada clinicamente, sem 

repercussão funcional.

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por 

ele já exercida anteriormente?

Resposta: Sim.”

Insta consignar, que a perícia é o meio de prova destinado a suprir 

ausência de conhecimento técnico específico para apuração do litígio, 

afastando dúvidas acerca de questões que o magistrado e as partes não 

dominam suficientemente.

Não obstante, diante do princípio da livre convicção, não está o juiz 

adstrito à conclusão do laudo pericial. Ao decidir, deve considerar os 

pertinentes elementos de prova existentes nos autos, expondo suas 

razões de modo fundamentado.

No caso enfocado, tenho que a perícia judicial levou em consideração a 

integralidade das condições pessoais e de saúde da parte autora, bem 

como, os demais laudos e exames acostados aos autos pelo requerente. 

Conjunto probatório que não está a indicar a necessidade de provimento 

do pleito autoral.

A propósito:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA; 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DA SEGURADA ÀS SUAS 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. - Caso em que não demonstrada 

a incapacidade ou a redução da capacidade da segurada para exercer 

suas atividades laborativas habituais depois de consolidadas as lesões 

havidas em acidente de trabalho, requisito necessário à percepção da 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, respectivamente. 

Inteligência do art. 42 e do caput do art. 86, ambos da Lei n.º 8.213/1991. 

Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. - Perícia 

realizada pelo DMJ conclusiva no sentido de inexistir redução da 

capacidade ou necessidade de maior esforço da autora para executar 

sua atividade habitual. - Laudo médico produzido na Justiça do Trabalho: 

impossibilidade de sobrepor-se, de forma isolada, à perícia formulada no 

processo, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório. - Sentença de 

improcedência confirmada. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70075027904, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 01/03/2018). (destacamos)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE 

DE TRABALHO –– LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO 

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por 

documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o 

benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício 

previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor 

para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e 

este estiver corroborado por documentos.” (TJMT - Ap 136105/2016, DR. 
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JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). 

(negritamos)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO- CIDENTE E CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL– NÃO 

COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS 

DOS ARTIGOS 42 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 86 da 

Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de 

acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua 

capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, 

atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e 

aposentadoria por invalidez. (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, 

p. DJE 29.8.2017). (ressaltamos)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE 

DE TRABALHO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO 

APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO – REJEITADA – 

REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E SUBSEQUENTE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARA O TRABALHO 

– NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO 

BENEFÍCIO – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência 

de análise de documento novo não enseja a nulidade da sentença, ainda 

mais, aportado aos autos quando a questão de mérito já havia sido dirimida 

por ocasião da prolação do decisum atacado. Não demonstrada a 

incapacidade permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a 

qualquer dos benefícios previdenciários pleiteados.” (TJ/MT – Ap 

105341/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Márcio Vidal, j. 6.6.2016, p. 13.6.2016). (grifamos)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE 

DE TRABALHO –– LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO 

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por 

documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o 

benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício 

previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor 

para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e 

este estiver corroborado por documentos.” (TJMT - Ap 136105/2016, DR. 

JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). 

(destacamos)

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela.

Sem honorários.

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 26 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.: 286000 Nr: 8017-75.2007.811.0041

 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: MARILEIDE CONCEIÇÃO DE MIRANDA, DAVID SANTOS 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Certifico que a decisão de fl.253 e a certidão de fl.254, não foi publicada. 

Razão pela qual, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado para que tomem ciência da decisão e da 

certidão retro.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015771-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

SHOKO MATSUZAWA TAKEDA (AUTOR)

MARIA MADALENA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: 1003962-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO CARDOSO PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013361-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENISE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1015231-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002556-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Vistos, etc. 
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Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, 

formulada pela Parte Autora ao ID 13465446 destes autos de MANDADO 

DE SEGURANÇA, impetrado por VANIA FATIMA DE PAULA contrato dito 

ato coator praticado pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – 

DETRAN/MT Verifico que ainda não houve a notificação da autoridade 

coatora, todavia, ressalto que o mandado de segurança não necessita da 

concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001544-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ZANGARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIO AUGUSTUS GARCIA DA SILVEIRA OAB - MT22682/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, 

formulada pela Parte Autora ao ID 13438913 destes autos de MANDADO 

DE SEGURANÇA, impetrado por ANDREIA CRISTINA ZANGARI contrato 

dito ato coator praticado pelo GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Verifico que ainda não houve a notificação da autoridade coatora, todavia, 

ressalto que o mandado de segurança não necessita da concordância do 

impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000001-34.2018.8.11.9999

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FRANCA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRÓ REITOR DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA (IMPETRADO)

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLITEC (EDITAL 1/2017) 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, 

formulada pela Parte Autora ao ID 13438913 destes autos de MANDADO 

DE SEGURANÇA, impetrado por FLAVIA FRANÇA RODRIGUES contrato 

dito ato coator praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

DA POLITEC, PRÓ REITOR DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO. Verifico que ainda não houve a notificação da autoridade 

coatora, todavia, ressalto que o mandado de segurança não necessita da 

concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018467-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TORRES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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: 1034582-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

PREFEITURA DE CUIABA (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: 1006801-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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: 1016837-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIELLE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (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: 1036944-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS & CURVO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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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: 1009467-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 869180 Nr: 8916-29.2014.811.0041

 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: WELTON JUNHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Vistos, etc.

 Apresentada as contrarrazões, certifique-se quanto a tempestividade das 

mesmas.

 Nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 783224 Nr: 36917-92.2012.811.0041

 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: KERLLY SUZAN DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL JARDIM 

CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505

 Vistos, etc.

 Ante a petição retro certifique-se quanto a sua tempestividade, em caso 

positivo e, nos moldes do artigo 1.010, § 1º do CPC, intime-se o Apelado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

Apresentada as contrarrazões, certifique-se quanto a tempestividade das 

mesmas.

 Nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 813390 Nr: 19867-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCÍRIO CABRAL CRISTALDO

 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: PATRÍCIA CAPELEIRO 

PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

c/c art. 183 do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 274610 Nr: 4342-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SILVA COSTA GARCIA 

- Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença requisitado 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI).

A parte executada peticiona em fl. 351 informando o pagamento 

equivalente ao valor da condenação, conforme cálculo apresentado pelo 

exequente em fl. 330 e, igualmente, demonstrado pela Contadoria Judicial 

em fl. 332.

Dessa forma, diante do adimplemento, demonstrado em fl. 352/352-v a 

parte exequente requer a extinção do processo.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do que 

dispõe o artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 885373 Nr: 20094-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO BENEDITO DE AMORIM JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto à tempestividade da interposição do recurso de 

apelação de fls. 151/158.

Sendo válida e, nos moldes do art. 1.010, § 1º c/c art. 183 do CPC, 

intime-se o Apelado para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar as 

contrarrazões.

Nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 941667 Nr: 55558-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA DIGITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627A, thiago mahfuz vezzi - OAB:228213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, 

sentenciar.

Cumpra-se COM URGÊNCIA por se tratar de processo da Meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 375386 Nr: 12272-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMENIO ESPIRITO SANTO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem com a certificação de trânsito em julgado de fl. 180, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de inércia, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 399569 Nr: 32887-19.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

OAB:, ROBERTA SALES TERTULIANO - Proc. Federal - 

OAB:SIAPE/1873410

 Vistos, etc.

Manuseando os presentes autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E ULTERIOR CONVERSÃO 

PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA que JOSÉ ANTÔNIO GARCIA ajuizou em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), verifico que a 

parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Constata-se que a parte autora foi intimada, conforme decisão proferida 

em fl. 67, para que apresentasse laudo médico atualizado os autos. 

Porém, este prazo transcorreu in albis.

Diante disso, fora proferido novo despacho, à fl. 69, para que nova 

intimação fosse expedida, esclarecendo a condição de pena de extinção. 

Ante isto, o requerente não fora localizado por oficial justiça, como 

demonstra Certidão de fl. 74.

 Posteriormente, nova intimação, agora via DJE, fora procedida, consoante 

fl. 76. Contudo, novamente, o prazo foi certificado como decorrido para a 

parte requerente (fl.77).

É o necessário relato.

Apesar das inúmeras tentativas deste juízo em promover a continuidade 

da ação, intimando o requerente para apresentar manifestação que, em 

tese, corroboraria os seus interesses, este não pode agir se não há 

devido interesse processual da parte que, precipuamente, estaria 

interessada na resolução da lide.

Assim sendo, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do 

artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do § 2 do artigo 85 do CPC. Contudo, suspendo a sua 

exigibilidade visto o deferimento da justiça gratuita às fls. 26/27.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 867799 Nr: 7769-65.2014.811.0041

 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: LUCAS GALVÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB - 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, NOILVIS 

KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO, para determinar a nulidade da avaliação psicológica, 

CONDENANDO a Requerida a proceder à nova avaliação psicológica, e em 

sendo aprovado, que o Requerente seja autorizado a participar das 

demais fases do certame.Condeno a Requerida ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 905826 Nr: 34122-45.2014.811.0041

 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: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLITEC - COORDENADORIA DE 

CRIMINALÍSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DANTAS TEIXEIRA - 

OAB:3850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, 

confirmando a liminar deferida às fls. 61/65, para determinar a nulidade da 

Resolução Normativa nº 02/2014-CPCT/POLITEC-MT, e, via de 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito.Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta 

decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei 

Mandamental.Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da 

Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as 

homenagens deste Juízo.Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se.PRIC. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 797633 Nr: 4014-67.2013.811.0041

 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: SALVADOR PINTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos etc.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de 

efetivar a perícia médica deferida à fl. 118, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 

99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), diante da complexidade da matéria.O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 

trabalho. Designo o dia 30/08/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta 

minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício 

Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do NCPC.Intimem-se as 

partes.Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na 

data, horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).O perito será intimado via 

e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no prazo 

de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia.Com a apresentação 

do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos honorários 

periciais.Após, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro 

no §1º do art. 477 do NCPC.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.Seguem 

anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 795789 Nr: 2131-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR FRANCISCO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos,

Certifique-se a Sra. Gestora se houve a devida intimação das partes para 

ciência do retorno dos autos da 2ª Instancia.

Em caso positivo, não havendo manifestações encaminhem os autos ao 

arquivo, com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 790514 Nr: 44562-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTON RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos,

Intime-se o Requerente para manifestar tendo em vista a impugnação aos 

cálculos da execução às fls. 43/50.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 745895 Nr: 43067-26.2011.811.0041

 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: ALVAIR MARIA AYRES CALHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.

 Ante a petição à fl. 79/87 certifique-se quanto a sua tempestividade, em 

caso positivo e, nos moldes do artigo 1.010, § 1º do CPC, intime-se o 

Apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

Apresentada as contrarrazões, certifique-se quanto a tempestividade das 

mesmas.

 Nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 115567 Nr: 4875-05.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN FERNANDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GRANCONATO 

CONCATO - OAB:11244, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - 

OAB:7373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, 

MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos,

Intime-se o Requerido para manifestar quanto a atualização dos valores 

apresentados pela Requerente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 795092 Nr: 1419-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE DE GOES AMARAL - 

OAB:14951, LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - OAB:12885, NILTON 

LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811-MT, THAISA MAIRA RODRIGUES 

HELD - OAB:14478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos do processo verifico que não há atesto de 

cumprimento do depósito dos honorários periciais, referente àquela 

realizada e, posteriormente, encartada em fls. 129/133.

Além disso, não há manifestação do INSS quanto à perícia 

supramencionada.

Isto posto, intime-se esta autarquia federal para que se manifeste, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sobre os pontos levantados retro.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 948268 Nr: 59301-78.2014.811.0041

 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: CELSO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 
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sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

c/c art. 183 do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 797241 Nr: 3614-53.2013.811.0041

 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: JOARIDES DIAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZEZ 

GUIMARAES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

 Determino o cumprimento integral da decisão proferida às fls. 98/100, 

especialmente no tocante ao declínio de competência deste juízo, em favor 

da Justiça Federal, para o julgamento da presente lide.

Portanto, remetam-se os autos àquele juízo, consignando-se os nossos 

cumprimentos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 787961 Nr: 41894-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DE ARRUDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, JOARLE DOS SANTOS NASCIMENTO, ALYSSON 

ANTONIO TROMBIM, LUCILAINE PATRICIA RUIZ DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fl. 88/89 para determinar a citação por edital dos 

requeridos Joarle dos Santos Nascimento e Lucilaine Patrícia Ruiz de Pinho 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestem nos autos.

Diante da Certidão de fl.85, proceda da mesma maneira quanto ao 

requerido Alysson Antonio Trombim.

 Além disso, certifique-se, Sra. Gestora, quanto ao cumprimento do item 4 

do despacho de fls. 80/81.

Expirado o prazo da manifestação dos requeridos, retornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA por se tratar de processo de Meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 740472 Nr: 37186-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCIERY RODRIGUES MARQUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, requerida em 

fls. 147/205.

Dessa forma, intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 359199 Nr: 29395-53.2008.811.0041

 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: PEDRO TARCISIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 891847 Nr: 24456-20.2014.811.0041

 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: PAULO CARLOS CRIVELI, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B, LUCAS 

SCHWINDEN DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e por 

consequência restando prejudicada a análise da reconvenção.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. 145.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.: 754227 Nr: 6196-60.2012.811.0041

 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: METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DA SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENI DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:proc. Est

 Vistos,

Defiro pedido à fl. 121.

Após, constatando da inércia das partes, encaminhem-se os autos ao 

arquivo, com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 787591 Nr: 41495-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO OTÁVIO PEREIRA 

DA MOTA OLIVEIRA - OAB:21841/GO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA.

Intimem-se a executada para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 15 (trinta) dias, conforme o artigo 525 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1096380 Nr: 9005-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEQUIAS ARNALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUSA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648

 Vistos,

Intime-se o embargante para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se 

sobre o contido na petição de fl. 10.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 787591 Nr: 41495-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO OTÁVIO PEREIRA 

DA MOTA OLIVEIRA - OAB:21841/GO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA.

Intimem-se a executada para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 15 (trinta) dias, conforme o artigo 525 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1096380 Nr: 9005-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEQUIAS ARNALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUSA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648

 Tendo em vista a petição de fls.10/12, emcaminho estes autos à 

conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 787591 Nr: 41495-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO OTÁVIO PEREIRA 

DA MOTA OLIVEIRA - OAB:21841/GO

 Isso posto, nos termos da fundamentação supra, JULGO JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM A ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

IV, do NCPC.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

temos do art. 85, §3º, inciso I e seu §4º, III, do NCPC.Sentença não sujeita 

ao reexame necessária.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 104954 Nr: 17404-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - Companhia de Saneamento do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de execução de sentença, requisitada pela 

parte autora em petição de fl. 208/212 e reconhecida em despacho de fl. 

213.

Todavia, nota-se que, apesar de manifestação do exequente, de fl. 

238/239, no sentido de concordância quanto aos cálculos da Contadoria 

Judicial de fl. 234-v, a parte autora não mais se manifesta nos autos, 

portanto, desde 13/07/2015 (treze de julho de dois mil e quinze).

Isto posto, intime-se o exequente para que, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se prioritariamente, pois dentre os mais antigos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018340-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR ALVES DE CARVALHO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ - GFPF/SUCIT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULO 

CEZAR ALVES DE CARVALHO contra ato do GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO, objetivando a concessão de 

liminar, para a liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD n. 

1135570-8. A Impetrante relata que é empresa voltada à exploração do 

ramo de transporte rodoviário de cargas e que no dia 22/06/2018 teve a 

carga que transportava apreendida pela autoridade coatora, por falta da 

suposta apresentação da documentação fiscal pertinente a mercadoria 

transportada, no momento de entrada neste Estado. Com a inicial vieram 

documentos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 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”. No caso vertente, os documentos que acompanham a 

inicial demonstram 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. Com efeito, a relevância do fundamento 

do pedido restou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que a 

impetrante anexou os documentos relativos à apreensão, que comprovam 

a ultimação dos atos necessários à apuração da suposta infração 
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administrativa, bem como os documentos fiscais referentes às 

mercadorias que estavam sendo transportadas. Efetivamente, o Agente 

Fiscal tem o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de 

mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e 

Serviços – ICMS. Porém, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias 

por tempo além do necessário e suficiente ao levantamento dos elementos 

indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário. Aliado a presente 

fundamentação, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.º 323 com 

o seguinte teor: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio 

coercitivo para pagamento de tributos”. Conforme consta no próprio Termo 

de Apreensão e Depósito, as mercadorias se faziam acompanhar das 

notas fiscais números 4054 e 4052, que estão anexadas às fls. 17 e 18 

(processo baixado em PDF – ID n. 138600672). Destarte, havendo indícios 

de prova suficiente de que o transporte estava acobertado pelos 

documentos necessários e que uma vez constatada a suposta infração a 

autoridade coatora adotou todas as providências para sua apuração, 

entendo que inexiste motivo razoável para manutenção da apreensão, o 

que torna relevantes os fundamentos delineados pela impetrante e enseja 

a concessão da liminar para proteção do direito líquido e certo ameaçado. 

Presente, também, o periculum in mora, uma vez que a manutenção da 

apreensão das mercadorias impede a sua comercialização e gera 

prejuízos à impetrante, como multas decorrentes do contrato de 

transporte, além de diárias referentes ao condutor do caminhão, fato que 

pode vir a desequilibrar sua situação financeira. De todo o exposto, 

DEFIRO A LIMINAR pretendida para DETERMINAR à autoridade coatora a 

imediata liberação das mercadorias apreendias por meio do TAD n. 

1135570-8. Expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça 

plantonista. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017497-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

MINISTERIO DA SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Primeiramente, acolho a emenda à inicial para retificar o polo 

passivo e fazer constar apenas o Município de Cuiabá. Compulsando os 

autos, verifico que o valor atribuído à causa pelo Requerente não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, atualmente em R$ 

57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais). Dito isto, 

constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e 

julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que 

a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Disposto, 

ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, 

declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – 

indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 

12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, diante do 

caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/09, 

somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados como critérios 

para fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) Por todo o exposto, considerando 

que não há complexidade da matéria, sendo o valor da causa líquido e 

ausente a necessidade de produção de prova pericial, declino a 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado; consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018392-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR TANURI GORDILHO OAB - BA28031 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. O E. STJ afetou o EREsp n. 1.163.020/RS ao rito dos recursos 

repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos 

juizados especiais, processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão 

das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas 

de energia elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum 

suspendeu a tramitação dos referidos processos, com fundamento no art. 

982, I do CPC, este feito permanecerá com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). A 

suspensão se aplica inclusive para o caso vertente, onde pendente a 

análise de pedido de liminar, uma vez que a decisão da Corte não fixou 

exceções. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016156-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELANICE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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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: 1035905-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JUNIOR DE MOREIRA (AUTOR)

VALDINEI PARIZZI (AUTOR)

HELIO JOSE SCHIO (AUTOR)

ABEL ALVES DE SA (AUTOR)

LUCIANO BANDEIRA (AUTOR)

EDMAR DE SOUZA DUTRA (AUTOR)

NEY MARTINS LIMA NETO (AUTOR)

DILMAR CZERNICHOVSKI DE SOUZA (AUTOR)

ACLECIA GRACIANNE KREMER (AUTOR)

WENDEL JORGE DE CARVALHO (AUTOR)

DANILO ALVES NEGRO (AUTOR)

NILSON CARLOTTO (AUTOR)

MARIA FATIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

JOSUE SANTANA FLORES (AUTOR)

JOCIELI GEREMIAS DA SILVA (AUTOR)

WILLYANS MARCELO MILNICZUK (AUTOR)

JOSE SALVADOR GOMES DE CAMPOS (AUTOR)

VANIRA KIISTER PLASTER (AUTOR)

AMAURI PASCOAL (AUTOR)

ANGELA MARIA CORREIA (AUTOR)

SERGIO LUIZ DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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: 1022656-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME DE SENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (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: 1037575-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELIO ALVES PEREIRA OAB - GO16589 (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: 1037020-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA 

(AUTOR)

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (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: 1001202-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: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. 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 411131 Nr: 1418-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANA VIECILI DE VALASCO, LAUDELITA SOARES 

VITORIO GATTO, LAURA ARAUJO COSTA, LAUDICENIA SOARES DE 

ALMEIDA, LAURA FERREIRA ARAUJO E MEDEIROS, LAURA OLIVIA DE 

MATOS PORTES, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que decorreu o prazo sem pagamento dos RPVs. Impulsiono os 

autos intimando a exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864437 Nr: 5182-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERREIRA GARCIAM, NEUCI DE OLIVEIRA 

SANTOS, ROSIMARY LEAL MATOS SILVA, RUBENS CLAUDIO ROJAS, 

RUBIANE TRAJANO OLIVEIRA, SOUZENI RODRIGUES DE ALENCAR, 

TEREZINHA NEVES AMORIM, THEREZINHA DE JESUS SOUZA GOMES, 

VANDA MARIA SILVA, VICENTE DE PAULA MIRANDA, WANDERLUCIA 

FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE
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 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 992156 Nr: 19514-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PALU JUNIOR, EUCELLEI DOS SANTOS 

FERNANDES, ROZAN HAUAGGE DOS SANTOS, JULIANA SILVA DOS 

SANTOS, EDILENA DE ARAUJO CAMPOS, MARCOS FERREIRA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. Impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte autora para caso queira contrarrazoar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 808377 Nr: 14841-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:46.304-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data faço a juntada de cópia de sentença, certidão de 

trânsito e cálculo homologado nos embargos à execução. Que impulsiono 

esses autos para intimar a parte exequente para requerer o que entender 

de direito.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009769-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

prefeitura Municipal de cuiabá/mt (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: "ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se 

pessoalmente o Requerido Município de Cuiabá, por meio da Procuradoria 

Geral do Município, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário." OBSERVAÇÃO: O 

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: 1008931-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. 

Citem-se pessoalmente os Requeridos para, querendo, apresentarem as 

suas defesas, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. 

Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. OBSERVAÇÃO: O 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: 1022700-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE BRITO SILVA (AUTOR)

NELITA FARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: 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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1004648-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE REGINA RIBEIRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRIANA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT20821/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (RÉU)

PREFEITURA DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: " Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação. Após, cls. 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037209-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Vistos, etc. Prestei as 

informações através do Oficio nº 23/2018 na presente data, referente às 

Informações Processuais requisitadas através do Ofício (Código de 

Rastreabilidade nº 81120183164212) – Secretaria da Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, extraído do Agravo de Instrumento nº 

1000909-18.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Nesta oportunidade, em 

atendimento à eminente decisão superior, autorizo à Requerente o 

oferecimento de seguro-garantia (Apólice nº 7.75.0005376.12 – ID nº 

1592716), tão somente para possibilitar a emissão de Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa. No mais, indefiro o pedido de reconsideração 

formulado pela parte Autora (ID nº 11487972), pelos mesmos fundamentos 

constantes na decisão retro (ID nº 11351828). Intimem-se pessoalmente 

as partes. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1031797-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: 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. 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 837744 Nr: 42502-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, NÉLIO GONAÇALVES 

CALAZANS, CREUCI COSTA MARQUES CALAZANS (DE CUJUS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTAMIRO CIRENO CALAZANS, 

ESPÓLIO DE BENDITA GONÇALVES CALAZANS, EDÍLSON GONÇALVES 

CALAZANS, ELAINE MARIA CALAZANS, ROSALINA GONÇALVES 

CALAZANS, ROSELINA FÁTIMA TAVARES CALAZANS, MARIA DE 

LOURDES CALAZANS DA SILVA, MARIA AUXILIADORA CALAZANS DA 

SILVA, BENEILDO CALAZANS DA SILVA, AQUILES RODOLFO FALCÃO, 

ESPÓLIO DE BENEDITO CALAZANS DA SILVA, ROSÁRLIA CALAZANS 

FALCÃO, HILDA PEREIRA DA SILVA, SARA BEATRIZ ARAÚJO DA SILVA, 

CLEUDEMAR WAYHS, ANTONIA BENEDITA CALAZANS WAYHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 Vistos, etc.

 Perante a nova apresentação do valor de honorários, de fls. 159/160, 

determino a intimação do Estado de Mato Grosso, para se manifestar 

sobre esta no prazo de 05 dias.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 21 de Junho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1022217 Nr: 33034-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO, PARÁ E RONDONIA – SICREDI CENTRAL MT/PA/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar a 

impugnação a contestação.

 Após, cls.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 21 de Junho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 916677 Nr: 41224-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a tutela 

anteriormente concedida e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, via 

de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 
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20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, 

II do CPC/2015.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de junho 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 796478 Nr: 2826-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERICLES ALVES CARVALHO

 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: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, RODRIGO RIBEIRO 

VERÃO - OAB:8.495/MT

 PROCESSO N°: 2826-39.2013.811.0041

CÓDIGO: 796478.

Vistos e etc.

 Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição de fl. 350, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 831536 Nr: 37205-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se o exequente para que se manifeste acerca da petição de fls. 

286/290. Após, voltem-me cls.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 21 de Junho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 285893 Nr: 7969-19.2007.811.0041

 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: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Determino que enviem os autos à contadoria para atualização dos 

honorários sucumbenciais, após expeça-se o RPV.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 460574 Nr: 29828-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se o INSS, para que comprove o pagamento do RPV, após 

voltem-me cls.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 21 de Junho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 337284 Nr: 8091-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLPHO GALDINO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO 

MARTINS DE SOUZA NETO, BENEDITO JOSÉ DE MAGALHÃES, DOUGLAS 

CARDOSO DE OLIVEIRA, ELIANE PEREIRA PIRES, JOAO CARLOS LOPES 

DA SILVA, MAURICIO DELLAFINA, JOEL EVANGELISTA N. RIBEIRO, 

LEONARDO SAN'TANA DE HOLLANDA, LEONCIO FRANCISCO MIRANDA 

DA SILVA, LUIS CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, MARIA DOLORES 

ARAGAO PRIMKA, ORLANDO NORONHA DA LUZ, ROSALVO DA COSTA 

MARQUES, SIDNEY ASSUNÇAO MENDES, SIMONE VIEIRA ORMONDE, 

SONIA AMABILE MORO, ZILDO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fls. 1197, para que seja realizada a correção dos 

cálculos, sendo assim, determino que se encaminhem os autos para o 

DAP, para a atualização dos cálculos, após voltem-me cls.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 21 de Junho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 762089 Nr: 14595-78.2012.811.0041

 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: GILSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 PROCEDIMENTO COMUM.PROCESSO: CÓDIGO: 762089!Vistos, 

etc.Compulsando os autos, verifica-se que a parte Requerente noticia o 

descumprimento da ordem liminar, fl. 27, o qual determinou ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que restabeleça o benefício do 

auxílio-doença por acidente do trabalho, ao Requerente GILSON DE 

ALMEIDA.Assim sendo, diante do descumprimento da tutela de urgência, 

determino a intimação pessoal do SENHOR GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

ou quem estiver respondendo pelo cargo, bem como, da AGU, na pessoa 

do Procurador Federal em MT, para cumprirem imediatamente a decisão 

judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-os das sanções civis, 

penais e administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, 

conforme art. 139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, 
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dentre as quais a multa diária a ser bloqueada via BACEN JUD da conta 

bancária das autoridades, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima 

do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de 

DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código Penal), além de remeter os autos ao 

Ministério Público para apuração de DELITO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992.Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência.Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 743028 Nr: 39970-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LEÃO - 

OAB:5031/MT, Valdecir Calça - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 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 

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.Cuiabá/MT, 25 de junho de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 779132 Nr: 32568-46.2012.811.0041

 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: BRF BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do 

art. 85 do CPC/2015.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 335198 Nr: 5928-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS, JORGE ALVES DA 

SILVA, CESAR DIVINO DE SIQUEIRA, JORGE ELIAS DOS SANTOS, JOEL 

ABREU VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 EXECUÇÃO

CÓDIGO: 335198

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora tenham sido expedidos os 

Ofícios Requisitórios, não houve a prolação da necessária decisão que 

homologa os cálculos.

Nessa quadra, determino a remessa do feito à Contadoria para atualização 

dos cálculos, nos termos da sentença de fls. 742/745, integrada pelo 

acórdão de fls. 731/739.

Após, vindos os autos da Contadoria, cls. para homologação e posterior 

expedição do Ofício Requisitório.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 772317 Nr: 25423-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: oscar sant'anna de freitas e 

castro - OAB:32.641 OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.Determino o levantamento dos valores depositados em 

juízo em favor da parte vencedora, expedindo-se o competente 

alvará.Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 911390 Nr: 37770-33.2014.811.0041

 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: AGRIPINA MARIA CORRÊA, ALTAIR ANTONIO 

FERREIRA FILHO, LUCIMEIRE GARCIA MORAES BISPO, JOSE LOPES DA 

COSTA FILHO, LOURDES BATISTA NETO, MARICELIA PADILHA DA 

COSTA, WALDIRENE SIMONE DOS SANTOS REIS DE MIRANDA, VICENTE 

DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para 

condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos 

autores o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença.Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo 

pagamento.Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a 

data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da 

Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da 

contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) 

anos anteriores à propositura da demanda.Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 
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NCPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

NCPC/2015.Intime-se. Cumpra-se.Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame 

Necessário.Cuiabá/MT, 26 de Junho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 900583 Nr: 30289-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO MARIA PEREIRA, ANDERSON MARQUES DO 

AMARAL, ARNO RIEDER, ALZIRA MARIA MADALENA ALMEIDA 

SALDANHA, ANA MARIA DI RENZO, ADEVALDO ROSA DE LIMA, BEM 

HUR MARIMON JUNIOR, BELIA FANTINA BONINI PINTO DE ARRUDA, 

BEATRIZ SCHWANTES MARIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para 

condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos 

autores o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença.Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo 

pagamento.Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a 

data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da 

Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da 

contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) 

anos anteriores à propositura da demanda.Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

NCPC/2015.Intime-se. Cumpra-se.Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame 

Necessário.Cuiabá/MT, 26 de Junho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 774677 Nr: 27899-47.2012.811.0041

 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: CERAMICA DOIS IRMÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GCAD - GERÊNCIA DE INF. 

CADASTRAIS DA SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA A. DE M. NAVARRO - 

OAB:6.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares 

arguidas, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 

512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018169-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TRES LAGOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR TANAKA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 

1018169-82.2018.8.11.0041 DIST.: 25/06/2018 17:46:28 DEPRECANTE: 

JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS 

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. Cuiabá, 26 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018173-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TRES LAGOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR ARANTES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 

1018173-22.2018.8.11.0041 DIST. :  25 /06 /2018 17 :54 :49  JUÍZO 

DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS 

PÚBLICOS DA COMARCA DE TRÊS LAGOAS - MS 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. Cuiabá, 26 de junho de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018316-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FORTUNATO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 

1018316-11.2018.8.11.0041 DIST. :  26 /06 /2018 14 :25 :54  JUÍZO 

DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA 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 com urgência. Cuiabá, 26 de junho de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 987610 Nr: 17477-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA DUNORTE LTDA, IRACEMA DE 

BRITO NUNES, IARA DE BRITO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 10/08/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 25 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 370642 Nr: 7109-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENKEL LTDA, CELIA BEATRIZ PADOVAN 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor 

do (a,s) devedor (a, es) acima indicado (a, s), na qual a credora, por meio 

da petição retro, requereu a extinção do feito, com fulcro no art. 794, I, do 

CPC, em razão do pagamento do débito, desistindo do prazo recursal.

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 794, I, 

do CPC.

 Custas pelo devedor, que deverá ser intimado a quitá-las no prazo de 5 

(cinco) dias. Sem honorários.

 Certificado o trânsito em julgado e quitadas as custas, arquivem-se, com 

baixa na distribuição. Não havendo quitação das custas, proceda-se na 

forma do Provimento nº 11/2007-CGJ.

 Fica autorizado o desbloqueio de contas e o levantamento de penhoras 

eventualmente existentes.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 987610 Nr: 17477-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA DUNORTE LTDA, IRACEMA DE 

BRITO NUNES, IARA DE BRITO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 10/08/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 25 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 355424 Nr: 25788-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLO & AMORIM LTDA ME, PAULO CESAR 

PEREIRA DE MELLO, VALDINEIA RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante os termos do pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF .

 Sem custas e honorários.

 Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 P.R.I.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240443 Nr: 9160-36.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA COM. MAT. ESCRITORIO PAPELARIA 

LTDA, DALVINO PAES DE PROENÇA, VANDERLEY PEREIRA DOS SNTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EXTRA COM. MAT. ESCRITORIO 

PAPELARIA LTDA, CNPJ: 01059706000191, Inscrição Estadual: 

13.166.848-0, atualmente em local incerto e não sabido DALVINO PAES DE 

PROENÇA, Cpf: 32875436104, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido VANDERLEY PEREIRA DOS SNTOS, Cpf: 62259628168, 

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: 24/05/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de EXTRA COM. MAT. 

ESCRITORIO PAPELARIA LTDA, DALVINO PAES DE PROENÇAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Artigo 1º, 2º, inciso 

I, § § 1º, 3º, 6º e 7º do Decreto 1438/97, combinado com o Art. 4º da 

Portaria 44/97.Artigos 435-L, inciso I, § 4º, e 435-M do RICMS, combinado 

com o Art. 4º da Portaria 44/97., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 739/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/03/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.960,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227295 Nr: 34433-51.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUS - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, 

CELMA CRISTINA DO CARMO LISBOA, ALUISIO MARTINS LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUS - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, 

CNPJ: 02160965000177. 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: 11/11/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de JUS - DISTRIBUIDORA DE 

LIVROS LTDA, CELMA CRISTINA DO CARMO LISBOAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Art. 17, XI, da Lei 

7.098 de 30/12/1998, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 283/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/03/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 59.914,91

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219796 Nr: 28222-96.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIP SHOP BRINQUEDOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SHIP SHOP BRINQUEDOS LTDA., CNPJ: 

37435278000100. 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: 04/08/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de SHIP SHOP BRINQUEDOS 

LTDA., na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 1) Artigos 

43; 80, inciso I; 88 do RICMS combinado com o Art. 1º, inciso II, alínea “a” 

da Portaria circular nº 100/96. 2) Art. 43; 78 e 82, § 1º, inciso I do RICMS 

aprovado pelo decreto 1944/89. 3) Artigos 1º, 2º, inciso I, §§ 1º, 3º, 6º e 

7º do decreto 1438/97 com disciplina a portaria circular nº 44/97- SEFAZ e 

artigos435-L a 435-O do RICMS aprovado pelo decreto 1944/89. 

(Retificação AIIM às fls. 67/68 do PAT), inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 517/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/07/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.276,67

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228276 Nr: 35463-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA PÉ QUENTE COM .CALÇADOS, 

ADRIANO ABILAS, VALÉRIA ABILAS MARTINS, FABIO ABILAS, 

HAROLDO PIRES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTINA PÉ QUENTE COM .CALÇADOS, 

CNPJ: 01226436000247, atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANO ABILAS, Cpf: 64531252934, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido FABIO ABILAS, Cpf: 01367583713, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido HAROLDO PIRES MARTINS, Cpf: 

56654359968, Rg: 3945469-6, casado(a), empresário e atualmente em 

local incerto e não sabido VALÉRIA ABILAS MARTINS, Cpf: 79407323900, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/11/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de CRISTINA PÉ QUENTE 

COM .CALÇADOS, ADRIANO ABILASE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de 1) Artigo 4º da Portaria nº 44/97; 2) 

Artigo 85, inciso I do Decreto 1944/89, combinado com o artigo 1º, inciso II, 

alínea “a” da Portaria 100/96. 3) Artigo 88 do Decreto 1944/89, combinado 

com o artigo 1º, inciso I da Portaria Circular 100/96, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 927/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/11/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 59.688,82

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355196 Nr: 25560-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ANTONIO MORAIS DO 

NASCIMENTO, SEBASTIÃO ANTONIO MORAIS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO ANTONIO MORAIS DO 

NASCIMENTO, CNPJ: 03860377000109, Inscrição Estadual: 13.195.490-3 e 

atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO ANTONIO MORAIS 

DO NASCIMENTO, Cpf: 66879930468, 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: 09/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de SEBASTIÃO ANTONIO 

MORAIS DO NASCIMENTO e SEBASTIÃO ANTONIO MORAIS DO 

NASCIMENTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Art. 

17, XI, da Lei 7.098 de 30/12/1998, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1457-A/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/08/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.471,69

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283653 Nr: 7181-05.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA PARA 

POSTOS LTDA, SALUSTIANO SIQUEIRA DA GUIA, JAIR AUGUSTO 

SEIXAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. A. EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA 

PARA POSTOS LTDA, CNPJ: 02771316000102, Inscrição Estadual: 

13.184.2315, atualmente em local incerto e não sabido SALUSTIANO 

SIQUEIRA DA GUIA, Cpf: 37857533149, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido JAIR AUGUSTO SEIXAS, Cpf: 52515060900, Rg: 

3.552.260-3, Filiação: Sebastião Augusto Seixas e Nicandra Seixas, data 

de nascimento: 21/07/1965, brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, 

separado(a) judicialmente, autônomo, Telefone 3664-22224. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/04/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de C. A. EQUIPAMENTOS E 

ASSISTÊNCIA PARA POSTOS LTDA, SALUSTIANO SIQUEIRA DA GUIAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Artigos 

435-L, inciso I, § 4º, e 435-M do RICMS combinado com O Art. 4º da 

portaria 44/97, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3028-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/08/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.194,41

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26526 Nr: 1103-85.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI EPP, 

LIDIO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:MT-11242

 AUTOS N. 1103-85.2015.811.0082 (Cód. 26526)

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EXECUTADA: EDITORA GRÁFICA E PUBLICIDADE EIRELI EPP

Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito relativo à 

CDA n. 1242568, conforme bloqueio integral do débito à fl. 42, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que Certidão de Dívida 

Ativa n. 1242568 já contempla os honorários advocatícios em favor da 

Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Expeça-se o alvará do valor bloqueado em favor do exequente, 

conforme solicitado às fls. 51/52.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. 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.

 6. P.R.I.C.

Cuiabá, 6 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26791 Nr: 1272-72.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA MARIA DE PAULA MARCHEZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Paula Alves Modesto da 

Costa - Procuradora do Municipio - OAB:10730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16638

 Vistos.

Considerando a notícia de que a executada quitou o débito exequendo (fls. 

87/89), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC/2015.

Isento de honorários, eis que já recolhido de forma administrativa, por meio 

do acordo realizado. Condeno a parte executada nas custas processuais, 

em atenção ao princípio da causalidade.

Levante-se eventual penhora.

Após, 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.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39504 Nr: 1177-37.2018.811.0082

 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: FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:6183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar à 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32851 Nr: 517-77.2017.811.0082

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR DO JOAO EIRELI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB-MT 21.445-O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 04/12/2018, às 09:40h, a ser realizada pelo 

CEJUSC-AMBIENTAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29045 Nr: 1029-94.2016.811.0082

 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: PAULO SERGIO ALIBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CADASTRO E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Willian de Arruda - 

OAB:6369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34998 Nr: 1963-18.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, JULYEFFERSON C. DA COSTA SANTOS - 

OAB:17844

 Vistos.

Analisando-se os autos verifica-se que a dívida cobrada nesta ação 

perfaz o total de R$12.880,26 (doze mil oitocentos e oitenta reais e vinte e 

seis centavos), tendo sido realizada a penhora via sistema BACEN-JUD no 

montante de R$6.050,49 (seis mil e cinquenta reais e quarenta e nove 

centavos).

Dessa forma, determino a intimação da parte executada para, no prazo de 

cinco dias, complementar o valor remanescente, visando à garantia do 

juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, sob pena de extinção 

dos embargos em apenso (Código n. 36387).

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40478 Nr: 1802-71.2018.811.0082

 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: JOSÉ RUBENS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20.901, SEONIR ANTONIO JORGE - OAB:23.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação anulatória proposta por JOSÉ RUBENS VIEIRA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da tutela de 

urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, 

proveniente do auto de infração n. 1300737, bem como todos os efeitos 

dele decorrentes.

Todavia, entendo necessário antes de apreciar o pedido liminar ouvir a 

parte contrária, razão pela qual postergo a análise do pleito após 

manifestação do requerido, o que ora determino fixando para tanto o 

prazo improrrogável de 5 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Retifique-se a autuação, inclusive no sistema, para constar o Estado de 

Mato Grosso no polo passivo da ação, devendo ser excluída a Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente.

Intime-se. Cumpra-se

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40730 Nr: 1969-88.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CAVALCANTI DANTAS - 

OAB:99533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO os embargos, por conseguinte, SUSPENDO a execução em 

apenso (1958-93.2017.811.0082 – Cód. 34.993), devendo o Sr. Gestor 

certificar na aludida execução a providência determinada.

2. INTIME-SE pessoalmente a parte embargada (art. 25, da Lei n. 6830/80), 

na pessoa de seu procurados, para apresentar impugnação no prazo 

legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17, do referido texto legal.

3. Anote-se no executivo fiscal a suspensão determinada.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40263 Nr: 1665-89.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL ZAMIGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO QUINTANA FERNANDES, EMANUEL 

FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALFF HOFFMANN - 

OAB:15.535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de pedido de desistência da ação formulada pela impetrante à fl. 

55, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

requerendo, por conseguinte, a homologação do pedido.
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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, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36842 Nr: 3220-78.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR-CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA 

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPETRANTE: MARCOS GIMENES

IMPETRADO: PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL

Vistos.

 Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado pelo impetrante à fl. 

89, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 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 Código de Processo Civil, 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 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, 26 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32544 Nr: 281-28.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMAG - GUIMARAES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO 

FLORESTAL-SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento 

de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38644 Nr: 573-76.2018.811.0082

 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: ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, depositar o valor de R$ 33,87 referente ao pagamento 

de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

intimação da liminar.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JOSÉ REINALDO MENDES DOS SANTOS, Banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente 7864-6, não podendo ser efetuado 

através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados 

são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34487 Nr: 1624-59.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO, 

PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS, LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
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EXECUTADO: OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO E PELLEGRINO 

DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA

Vistos.

1. Considerando o pedido de desistência da execução fiscal em razão de 

decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n. 016773/2016 

(fl. 11), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 26 da 

Lei n. 6.830/1980 c/c art. 924, inciso III, do CPC.

2. Sem custas e despesas processuais.

3. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

4. Promova-se o levantamento de eventuais penhoras realizadas.

5. P.R.I.C.

Cuiabá, 26 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 115454 Nr: 2271-92.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANEA PALMA SACILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9.475/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB/MT 9.475 - 

OAB:9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT, NILSON 

PORTELA FERREIRA - OAB/MT 12.925 - OAB:12.925

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. NILSON PORTELA FERREIRA, 

OAB/MT 12.925 e Dra. GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB/MT 9.475, 

defensores da acusada, para que se manifeste na fase do art. 422 do 

CPP, no prazo legal, sob pena de preclusão.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 381075 Nr: 22856-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO PISTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE SILVA DOS 

ANJOS - OAB:23.765, KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:22.077, Monica 

da Silva Costa - OAB:23320/O, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 Desse modo, deixo de acolher o pedido deduzido pela defesa, tornando, 

outrossim, possível o retorno do recuperando JULIANO PISTORIO, que se 

encontra no CDP da Comarca de Tangará da Serra/MT, para a Comarca de 

Cuiabá, mediante PERMUTA.Como o referido recuperando está recluso no 

CDP da Comarca de Tangará da Serra/MT, determino o encaminhamento 

dos presentes autos àquela Comarca, para fins de fiscalização da pena. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390611 Nr: 19689-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALMEIDA MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568

 Vistos etc,

Ante a elaboração de memorial atualizado de pena (fls. 454), à defesa 

para manifestação.

Após, conclusos para homologação.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 471831 Nr: 11684-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR CORREA ARAUJO, VC, ANDREIA 

CAMINSKI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Tendo em vista que o requerimento formulado data de 05.04.2017, 

intime-se o patrono do recuperando Silvio Cesar Correa de Araújo para 

que informe, no prazo de 02 (dois) dias, acerca do interesse em 

prosseguir com a postulação.

Sem nova conclusão, sendo informado do interesse, intime-o para que 

colacione ao feito cópia do verso da carteira de identidade da infante V.C.

Caso a defesa se manifeste pelo desinteresse em continuidade do pedido, 

arquive-se com as baixas e cautelas estilares.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 417495 Nr: 22716-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos tramitam neste Juízo em desfavor do recuperando 

JEDSON GOMES DE OLIVEIRA, o qual se encontra segregado junto ao 

Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, na Comarca de 

Tangará da Serra/MT.

 Às fls. 487/492, a defesa informou que o recuperando foi transferido da 

Penitenciária Central do Estado (Cuiabá/MT) para o CDP de Tangará da 

Serra/MT, e, pelo fato de seus familiares ficarem impossibilitados de 

visitá-lo naquela localidade, requer o retorno do mesmo a esta urbe.

 Instado a opinar, o órgão do Parquet manifestou de forma contrária ao 

pedido da defesa, sustentando que, de acordo com o Provimento 01/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a SEJUDH 

passou a ter competência para realizar as acomodações da população 

carcerária do Estado.

É o breve relatório. Fundamento. DECIDO.

Em detida análise dos autos, tem-se que o recuperando JEDSON GOMES 

DE OLIVEIRA, cumpria pena nesta Comarca, e se encontra, desde o dia 

24/03/2018, segregado no Centro de Detenção Provisória de Tangará da 

Serra/MT, na Comarca de Tangará da Serra/MT.

Ocorre que o mesmo foi transferido para a Comarca do sudeste de Mato 

Grosso, pela SEJUDH, fazendo uso do Provimento nº 01/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em seu art. 

1º, assim previa:

 “Art. 1º Implantar, em projeto piloto e pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, a incumbência para acomodação da população carcerária nas 

unidades penitenciárias deste Estado à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos – SEJUDH, independente de prévia anuência das 

autoridades judiciais estaduais.”

 Assim, a transferência se deu de forma regular, diante do amparo do 

referido Provimento nº 01/2018 da CGJ/MT,

 Contudo, o Tribunal de Justiça Mato-grossense, em decisão monocrática 

do re lator  do Mandado de Segurança Colet ivo n º 

1005255-12.2018.8.11.0000, desembargador Rubens de Oliveira Santos 

Filho, concedeu a liminar pleiteada, determinando a suspensão do 

Provimento nº 01/2018 da CGJ/MT, da Portaria nº 051/2018/GAB/SEJUDH, 

do Secretário de Justiça e Direitos Humanos.

O aludido decisum robusteceu o caráter jurisdicional – e não administrativo 

– das decisões que visam definir a Unidade Penitenciária adequada para 

abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos 

requisitos estabelecidos, ao anotar a seguinte passagem:
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“Embora o apenado não tenha direito líquido e certo de escolher em qual 

estabelecimento prisional deverá cumprir a pena - nem mesmo direito 

subjetivo de permanência em determinado presídio - podendo cumprir a 

sanção imposta em penitenciária diversa do local do distrito da culpa ou de 

sua residência, o artigo 66, inciso V, alínea ‘g’, confere competência ao 

juiz da execução para determinar o cumprimento de pena ou medida de 

segurança em outra comarca.”

 “Importante salientar que não se desconhece a previsão legal e a 

possibilidade de cumprimento de pena em estabelecimento penal distante 

do local da condenação ou do domicílio onde residem os familiares do 

apenado quando a medida se justifique no interesse da segurança 

pública.”

 “Contudo, mesmo nessas hipóteses, o artigo 86, §3º da Lei de Execução 

Penal preceitua que “caberá ao juiz competente, a requerimento da 

autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado 

para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e 

aos requisitos estabelecidos”.

“Tecendo específicas considerações sobre o tema, Júlio Fabbrini Mirabete 

ensina que “As decisões referidas nas alíneas em estudo tem caráter 

jurisdicional e não administrativo. O juiz, ao determinar a remoção para 

outra unidade da Federação, está declinando de sua competência para a 

execução penal, o que, eventualmente, também pode ocorrer no caso de 

decidir pelo cumprimento da pena em outra comarca da mesma unidade 

federativa” (In: Execução Penal. 9ª Edição. São Paulo: Saraiva. p. 204).”

 “Por fim, o processo de jurisdicionalização - disposto pela Lei n. 7.210/84 

nos arts. 1º (que fixa o conteúdo jurídico da execução penal), 2º (que 

anuncia a jurisdição e o processo), 66 (que define a competência do juiz 

de execução) e 194 (que determina o procedimento judicial) - constitui 

garantias e assegura direitos fundamentais no processo de execução ao 

apenado, tornando eficaz o princípio da legalidade, conforme se extrai do 

§19 da Exposição de Motivos: “o princípio da legalidade domina o corpo do 

projeto, de forma a impedir que o excesso ou o desvio da execução 

comprometam a dignidade e a humanidade do Direito Penal”.”

“Diante de todo o exposto, concedo a liminar pleiteada para suspender os 

efeitos do Provimento n. 01/2018-CGJ, da Corregedoria-Geral de Justiça e 

da Portaria n. 051/2018/GAB/SEDJUDH, do Secretário de Justiça e Direitos 

Humanos”.

Como se vê, o decisum de 2º grau suspendeu os efeitos do mencionado 

Provimento da Corregedoria Geral de Justiça e a Portaria da Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos, impedindo a realização de transferências 

entre as unidades prisionais do Estado, sem a decisão do juiz da 

execução, em obediência ao artigo 66, inciso V, alínea “g”, da Lei de 

Execuções Penais, competindo-lhe, ainda, definir o estabelecimento 

prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, de 

acordo com art. 86, §3º, do mesmo diploma legal.

No entanto, a decisão da instância superior estancou a possibilidade de 

realização das transferências sem a decisão do juiz das execuções 

penais, mas não determinou o retorno ao status quo ante a realização das 

transferências, realizadas no final do mês de março deste ano.

Ocorre que tais transferências aconteceram, também, pela situação 

calamitosa, prestes a haver um banho de sangue, existente nas 

Penitenciárias masculinas da Comarca de Cuiabá, ou seja, a Penitenciária 

Central do Estado (com 890 vagas, para, na época, 2.400 pessoas 

presas) e no Centro de Ressocialização de Cuiabá (com 380, para 1.009 

pessoas presas, no dia de hoje), tanto que ambas estão, há três anos, 

interditadas.

Este Núcleo de Execuções Penais já advertiu e alertou mais de uma vez, 

as autoridades do Poder Executivo de Mato Grosso, sobre o perigo que 

emerge das Unidades Prisionais locais, muito próximo do estouro de, 

repete-se, sangrenta rebelião, ante a falta de priorização no 

enfrentamento desse grave problema e a superlotação da PCE e do CRC.

Os números levantados pelo CNJ, junto ao Sistema Penitenciário de Mato 

Grosso, indicam uma ocupação superior a 77% nas vagas dos presídios 

do nosso Estado, o que já ultrapassou o limite do absurdo. Todavia, na 

PCE o índice de ocupação das vagas, que era de 265%, com as 

transferências, baixou para 236%, enquanto que no CRC é de 265%, 

pasmem!

E a complexidade da questão se encontra no sentido de que o Sistema 

Penitenciário deve ser tratado de forma una, mediante a fiscalização, 

principalmente, de seu Gabinete de Monitoramento e Fiscalização – GMF, a 

fim de se partilhar os recuperandos, de forma igualitária, dentro das 

Penitenciárias e Cadeias Públicas do Estado, sempre se atentando ao 

princípio da ressocialização, que recomenda a permanência da pessoa em 

estado de prisão próxima d’onde moram seus familiares, desde que o 

interesse da segurança pública assim o justifique.

Desse modo, diante da situação dramática vivenciada nas Unidades 

Penitenciárias de Cuiabá e se tendo em vista que o Centro de 

Ressocialização de Várzea Grande é tratada de forma estratégica, para 

garantir a segurança dos recuperandos, não há como fazer o retorno dos 

recuperandos transferidos para as Unidades do interior de Mato Grosso, a 

não ser que seja via permuta.

O retorno do recuperando solicitante, bem como dos demais 

encaminhados às Unidades do interior de Mato Grosso, em verdade, 

diante da absurda superlotação carcerária vivenciada nas Penitenciárias 

de Cuiabá, deixaria de assegurar ao preso as garantias e direitos 

fundamentais no seu processo executório, tornando ineficaz o princípio da 

legalidade e, via de consequência, geraria o excesso ou o desvio da 

execução, comprometendo a dignidade e a humanidade do Direito Penal.

Desse modo, deixo de acolher o pedido deduzido pela defesa, tornando, 

outrossim, possível o retorno do recuperando JEDSON GOMES DE 

OLIVEIRA, o qual se encontra segregado junto ao CDP de Tangará da 

Serra/MT, na Comarca de Tangará da Serra/MT, para a Comarca de 

Cuiabá, mediante PERMUTA.

Como o referido recuperando está recluso no Centro de Detenção 

Provisória deTangará da Serra/MT, na Comarca de Tangará da Serra/MT, 

determino o encaminhamento dos presentes autos àquela Comarca, para 

fins de fiscalização da pena.

 Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 483966 Nr: 23723-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO KAZUO TANAKA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Desse modo, nos termos da manifestação ministerial, julgo extinta a 

punibilidade do recuperando em relação à reprimenda descrita às fls. 185, 

com fundamento legal nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do 

Código Penal.No tocante ao restante da pena, embora o penitente ostente 

o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, é patente que há 

descumprimentos graves no cumprimento da pena em regime 

semiaberto.Porém, em virtude do comparecimento regular em Juízo, deixo 

de acolher parcialmente a postulação ministerial acerca da decretação da 

prisão preventiva para designar audiência de justificação para o dia 

10.07.2018, às 13h00.Intime-se o recuperando via advogado constituído e 

ainda, em seu próximo comparecimento mensal para que compareça ao 

ato munido de comprovantes de residência e trabalho lícito.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Transitada em julgado, arquive-se.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 449607 Nr: 26602-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luciano augusto neves - 

OAB:

 VISTA ÀS PARTES.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 43587 Nr: 8569-03.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se Advogado- acerca da decisâo---.Audiência lançada nos autos 
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para o dia 24/07/2018,ás 14;00hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 149566 Nr: 15783-11.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618

 Vistos, etc...

Ante o aporte do Ofício n. 1409/2017/CEME/SAAP/SEJUDH (fl. 701), o qual 

noticia a ausência de comunicação da tornozeleira eletrônica do 

reeducando Everton Rodrigues de Melo, desde 14/11/2017, designo para o 

dia 04/07/2018, às 16h00min, a realização da audiência de justificação.

Outrossim, oficie-se à Central de Monitoramento Eletrônico, requisitando o 

envio do relatório de monitoramento referente ao período de 31/07/2017 a 

14/11/2017. Na oportunidade, deverá ser esclarecido se durante esse 

período o aparelho de monitoração apresentou alguma falha.

Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) hora para resposta.

Intime-se pessoalmente o reeducando.

Intime-se a Defesa, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 442721 Nr: 19404-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOUGLAS FERREIRA DO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

 Vistos, etc...

A fim de nortear a presente execução penal, determino a elaboração de 

cálculo de liquidação de pena.

Após, abra-se vista às partes para manifestação.

Na oportunidade, o Ministério Público deverá manifestar-se sobre eventual 

implemento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão regimental.

Sem prejuízo, intime-se o reeducando, por intermédio de seu advogado, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente comprovante de 

endereço, bem como de exercício de atividade lícita.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Proceda-se com a baixa do Mandado de Prisão n. 458683 (fl. 175) no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 365624 Nr: 5506-57.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RAULINO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860

 Vistos.

Intime-se a defesa, via DJE, para, no prazo de 03 (três) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido do Ministério Público (fls. 198/201) para 

submissão do reedcucando ao exame criminológico.

 Com a manifestação ou decorrido “in albis” o prazo, certifique-se e 

façam-me os autos imediatamente conclusos para ulteriores deliberações.

Sem prejuízo das determinações supra, DETERMINO que a Secretaria da 

2ª Vara Criminal promova a abertura de novo volume para o executivo de 

pena, observando o limite máximo de 200 folhas por volume.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 501355 Nr: 40432-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA FERRETTI VALENTE - 

OAB:9994-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Dê-se vista à defesa com a máxima urgência para que apresente as 

razões do agravo interposto.

 Ante a informação de que o Ministério Público já apresentou as 

contrarrazões, junte-se aos presentes autos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391027 Nr: 2754-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo de pena em que o reeducando MARCELO 

SECCHI cumpre a reprimenda de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão.

Instado a manifestar, o ilustre Promotor de Justiça pugnou pelo 

deferimento da comutação de 1/4 (um quarto) da reprimenda restante da 

apenada.

É o relatório. Fundamento.

Decido.

Dispõe o art. 7º do Decreto n° 9.246/2017, acerca das hipóteses em que é 

permitido o deferimento de comutação da pena, quais sejam:

“Art. 7º. A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, 

aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes 

proporções:

 “I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

 b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, 

tenha cumprido um terço da pena;”.

Compulsando detidamente os autos e o teor do mencionado decreto, 

verifica-se que o reeducando, em 25/12/2017, já cumpriu a fração 

determinada em lei para obter o benefício pretendido, enquadrando-se 

perfeitamente na comutação legalmente prevista em nosso sistema.

Desse modo, com fundamento no art. 7º, I, ”a”, e em consonância com a 

manifestação ministerial retro, DEFIRO o pedido de COMUTAÇÃO DA PENA 

remanescente na fração de 1/4 (um terço).

Elabore-se novo cálculo de liquidação da pena.

Após, vistas às partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 436514 Nr: 12818-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o recuperando Fagner 

Gonçalves da Silva não compareceu regularmente em Juízo mensalmente.

Assim, elabore-se novo memorial de pena, fazendo constar as 

interrupções devidas.

Após, volvam-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 338156 Nr: 19453-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITO CAVALVANTE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Vistos.

Elaborado cálculo de pena em cumprimento à decisão de fl. 333 (fl. 334), 

aportou aos autos os exames legais do reeducando (fls. 369/373 e 

374/377), tendo o Ministério Público postulado pela retificação do cálculo e 

pela realização de exame criminológico, bem como pela remessa da guia 

definitiva da pena descrita à fl. 247 (fls. 378/380).

Desta forma, intime-se a defesa, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se em relação ao cálculo de pena de fl. 334, bem como 

sobre os exames legais de fls. 369/373 e 374/377 e o parecer do 

Ministério Público de fls. 378/380.

Com a manifestação da defesa ou transcorrido o prazo, “in albis”, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 321054 Nr: 45-75.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANY WANESSA MARTINS DE ALMEIDA 

ZANÚNCIO, DEJANEY MORAES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:ELIDIA PENHA GONÇALVES

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 30/05/18, às fls. 

140, nos autos acima mencionados, na qual o réu Dejaney Moraes do 

Carmo, foi condenado nas sanções do artigo 180, caput, do CP c/c artigo 

311, do CP, na forma do artigo 69, do CP.a pena de 4 (quatro) anos de 

reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, regime aberto, nos termos 

do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 403007 Nr: 7317-18.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEDROSO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA AO RÉU

Prazo:90(NOVENTA)

Intimando:Réu(s): Luiz Pedroso do Amaral - Filiação: Sebastião Lucindo 

dos Santos e Maria Manoelina do Amaral, data de nascimento: 17/01/1968, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente.

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 17/08/2016, às fls. 

162/167, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR LUIZ PEDROSO 

DO AMARAL pelo delito descrito no Artigo 155, Caput, do CP, à pena de 01 

(um) ano e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento 

de 15 (quinze) dias-multa, regime semiaberto, nos termos do Art. 33, § 3º, 

do CP. Sem custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503068 Nr: 42085-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUVES GONÇALO DE JESUS, CAIQUE DE 

JESUS FRANÇA, TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSEILDE SOARES 

CALDEIRA, para devolução dos autos nº 42085-96.2017.811.0042, 

Protocolo 503068, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498085 Nr: 37240-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDDEREFDVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDJ, TAFC, CDJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSEILDE SOARES 

CALDEIRA, para devolução dos autos nº 37240-21.2017.811.0042, 

Protocolo 498085, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 525876 Nr: 18456-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jose Marcio Guimarães Filiação: Lucia Helena de Oliveira 

Guimarães, data de nascimento: 19/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), chapeiro, Endereço: Morador de Rua, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU:

CITÃO 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 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):Jessica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 462901 Nr: 2767-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS FREITAS MORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR:

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):Jessica Duarte

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103585 Nr: 8140-70.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CAMPOS MARQUES, FERNANDO 

CLEYTON CHEROBIN SCHEIDET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITOR CAMPOS MARQUES, Cpf: 

04352067610, Rg: 11194531, Filiação: Wesceslau José Marques e Maria 

das Graças Campos Marques, data de nascimento: 08/06/1981, 

brasileiro(a), natural de São Mateus-ES, solteiro(a), empresario. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, compareça a esta secretaria a fins de fazer a restituição de fiança 

apreendida nos autos, SOB PENA DE PERDIMENTO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Despacho/Decisão: Vistos, I – Recolham-se o mandado de prisão, 

conforme determinado na sentença.II – Declaro encerrada a instrução.III – 

Segue sentença anexa ao processo.IV – Saem os presentes intimados da 

sentença.V – Às providências.Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o 

presente termo de audiência que vai devidamente assinado. LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito AMARILDO CESAR 

FACHONEPromotor de Just içaLUÍS FERNANDO LOPES 

NAVARRODefensor Público

Cuiabá, 26 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.: 501885 Nr: 40917-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON DA SILVA, ALICE MIRTES COSTA 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580

 Vistos etc.

Os autos vieram após juntada das cartas precatórias contendo as 

inquirições das vítimas Thales e Mayra às fls. 184/205.

Verifica-se que a defesa da acusada ALICE saiu intimada em 14.03.2018 

(fl. 165/167) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indicasse o paradeiro 

da testemunha Lucimar Regina Campos, contudo a defesa se manteve 

inerte, estando precluso o direito a esta manifestação.

Sendo assim, reconheço a preclusão quanto à inquirição da testemunha 

Lucimar Regina Campos postulado pela defesa.

Abra-se vistas às partes para manifestarem da fase do art. 402, do CPP.

Não havendo diligências a serem requeridas, vistas para oferta de 

memoriais, no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 309718 Nr: 7429-26.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638, Raul Claudio Brandão - OAB:19.145

 Vistos etc.

Considerando a decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) determinando que seja suspensa em todo o território nacional a 

tramitação dos processos individuais ou coletivos que discutam se é ou 

não necessária a apreensão e a perícia de arma de fogo para incidência 

de aumento de pena nos delitos de roubo, determino a suspensão dos 

presentes autos até o julgamento do referido assunto catalogado como 

TEMA 991 do STJ, conforme determinação abaixo:

“EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO PROCESSO AO RITO 

DOS RECURSOS REPETITIVOS (RISTJ, ART. 257-C). ROUBO MAJORADO. 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DA APREENSÃO E 

DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AFETADO O RECURSO AO RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, NOS TERMOS DO ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DA RESOLUÇÃO 

STJ N. 8/2008, PARA CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO ACERCA DA 

QUESTÃO JURÍDICA DISPOSTA NOS AUTOS. Afetação deste processo ao 

rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil/2015 e da Resolução STJ n. 8/2008, 

para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: Se é 

ou não necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a 

incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.711.986 - MG (2017/0313941-4) RELATOR: MINISTRO 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA FIALHO 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)”.

Após, com o julgamento, impulsione os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 25 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 520293 Nr: 12387-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTON VAZ DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 
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OAB:11.390

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Considerando que a instrução está finda, o réu é primário e eventual 

regime a ser imposto é diverso da prisão, defiro o pedido de determino a 

expedição de alvará de soltura em favor do réu, devendo ser posto em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

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

ADEMIR ROSA GOMES

 Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512051 Nr: 4652-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PIMENTEL BERTÃO, 

WANDERSON JORGE BARBOSA DOS REIS, ATAIDE MARQUES PEREIRA 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Vistos,

 I – Declaro encerrada a instrução.

II – Decreto a revelia do réu Carlos de Souza Pimentel Bertão, com fulcro 

no Art. 367, in fine, do Código de Processo Penal.

III – Defiro o pedido da defesa e determino a retirada da tornozeleira do réu 

Wanderson.

IV – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 V – No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão, defiro, pois a 

instrução está finda e o regime se condenado será diverso do fechado. 

Assim, determino a expedição de alvará de soltura em favor do réu para 

que seja 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

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Wanderson)

CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO

 Advogado de defesa (Carlos e Ataide)

ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR

 Advogado de defesa (Carlos e Ataide)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502321 Nr: 41325-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DA SILVA, THIAGO AUGUSTO 

GAMA DE TOLEDO, KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensor público - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 41325-50.2017.811.0042 (CÓDIGO: 502321) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: ANDRÉ LUIZ DA SILVA THIAGO 

AUGUSTO GAMA DE TOLEDO KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA 

SENTENÇA Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para: - CONDENAR 

o acusado ANDRÉ LUIZ DA SILVA 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 I, do Código Penal; - CONDENAR o acusado 

THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO pela prática do crime descrito no 

art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 61, inciso I, ambos do Código Penal; - 

CONDENAR o acusado KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA pela 

prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 330, c.c. 

art. 69, todos do Código Penal. TORNO DEFINITIVA a pena do réu ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 

(treze) dias-multa.Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime 

contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o 

SEMIABERTO. TORNO DEFINITIVA a pena do réu THIAGO AUGUSTO 

GAMA DE TOLEDO, de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) 

dias-multa. Ante a reincidência do acusado, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o FECHADO, nego ao acusado o direto de recorrer 

em liberdade. TORNO DEFINITIVA a pena do réu KELVISON RICHER SILVA 

DE OLIVEIRA, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 15 

(quinze) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias-multa. Ante a pena 

aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, Em razão do regime 

aplicado aos acusados ANDRÉ LUIZ DA SILVA e KELVISON RICHER 

SILVA DE OLIVEIRA, expeçam-se os competentes ALVARÁS DE 

SOLTURA em seus favores, devendo os mesmos serem colocados 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. 

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 338912 Nr: 20235-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

Considerando a decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) determinando que seja suspensa em todo o território nacional a 

tramitação dos processos individuais ou coletivos que discutam se é ou 

não necessária a apreensão e a perícia de arma de fogo para incidência 

de aumento de pena nos delitos de roubo, determino a suspensão dos 

presentes autos até o julgamento do referido assunto catalogado como 

TEMA 991 do STJ, conforme determinação abaixo:

“EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO PROCESSO AO RITO 

DOS RECURSOS REPETITIVOS (RISTJ, ART. 257-C). ROUBO MAJORADO. 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DA APREENSÃO E 

DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO 

ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AFETADO O RECURSO AO RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, NOS TERMOS DO ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DA RESOLUÇÃO 

STJ N. 8/2008, PARA CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO ACERCA DA 

QUESTÃO JURÍDICA DISPOSTA NOS AUTOS. Afetação deste processo ao 

rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil/2015 e da Resolução STJ n. 8/2008, 

para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: Se é 

ou não necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a 

incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.711.986 - MG (2017/0313941-4) RELATOR: MINISTRO 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA FIALHO 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)”.

Após, com o julgamento, impulsione os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411442 Nr: 16202-21.2015.811.0042

 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): WALLISON LUCAS DE SOUZA, RAUANNY 

CAILOS DOS SANTOS, MIULLEN RIBEIRO PIRES, BRUNO HENRIQUE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4.487, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - 

OAB:, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAUANNY CAILOS DOS SANTOS, Cpf: 

03220588131, Rg: 19887728, Filiação: Helaine Regina da Silva Cailos e 

Manoel dos Santos Filho, data de nascimento: 23/05/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), chapeiro, Telefone 9239-6582, 

atualmente em local incerto e não sabido BRUNO HENRIQUE DA SILVA, 

Filiação: Leila Maria da Silva, data de nascimento: 17/11/1995, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, Telefone 9208-2149 e atualmente em local 

incerto e não sabido MIULLEN RIBEIRO PIRES, Cpf: 02240886102, Rg: 

2.221.293-0, Filiação: Nelita Ribeiro Pires, data de nascimento: 22/03/1988, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, manicure, Telefone 

3223-6888 (avô). 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:- WALISSON LUCAS DE SOUZA, qualificado nos autos, 

nas sanções descritas nos art. 16, da Lei n. 10.826/03, c.c. art. 244-B, da 

Lei n. 8.069/90, c.c. art. 70, do Código Penal, com a aplicação das 

atenuantes descritas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal;- 

RAUANNY CAILOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, nas sanções 

descritas nos art. 16, da Lei n. 10.826/03, c.c. art. 244-B, da Lei n. 

8.069/90, c.c. art. 70, do Código Penal, com a aplicação da atenuante 

descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal;- BRUNO 

HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções descritas nos 

art. 16, da Lei n. 10.826/03, c.c. art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, c.c. art. 70, 

do Código Penal, com a aplicação das atenuantes descritas no art. 65, 

incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal;- MIULLEN RIBEIRO PIRES, 

qualificada nos autos, nas sanções descritas nos art. 16, da Lei n. 

10.826/03, c.c. art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, c.c. art. 70, c.c. art. 61, 

inciso I, ambos do Código Penal.4. Dosimetria:4.1. RÉU WALISSON LUCAS 

DE SOUZA4.1.1. Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito 

(Art. 16 da Lei n. 10.826/2003):A pena prevista para o crime de porte ilegal 

de arma de fogo de uso restrito é de 03 (três) a 06 (seis) anos de 

reclusão e multa.a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou 

comprovada, sendo a conduta do réu normal à espécie. Não há registro de 

reincidência. Não há elementos para se aferir a sua conduta social. O 

motivo do crime já é punido pelo próprio tipo penal. As consequências 

extrapenais não foram graves.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal em 03 (três) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes.Embora tenha reconhecido as atenuantes da 

maioridade relativa e da confissão espontânea previstas no art. 65, 

incisos I e III, “d”, do Código Penal, deixo de reduzir a pena por tê-la fixado 

em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Inexistem causas de aumento e diminuição da pena a 

serem consideradas, de modo que, mantenho a pena em 03 (três) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para este 

crime.4.1.2. Crime de Corrupção de Menor (Art. 244-B da Lei n. 

8.026/90):A pena prevista para o crime de Corrupção de Menor é de 01 

(um) a 04 (quatro) anos de reclusão.a) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu normal à 

espécie. Não há registro de reincidência. Não há elementos para se aferir 

a sua conduta social. O motivo do crime já é punido pelo próprio tipo penal. 

As consequências extrapenais não foram graves.Portanto, atento à 

diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 01 

(um) ano de reclusão.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes a serem consideradas.Embora tenha reconhecido as 

atenuantes da maioridade relativa e da confissão espontânea previstas no 

art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, deixo de reduzir a pena por tê-la 

fixado em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a 

serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 01 (um) ano de 

reclusão, a qual torno definitiva para este crime.4.1.3. Concurso Formal 

Próprio Entre o Crime de Porte de Arma de Uso Restrito e Corrupção de 

Menor: Tendo em vista que o réu praticou 02 (dois) crimes, todos eles 

consumados, nas mesmas condições de tempo, lugar e utilizando da 

mesma maneira de execução, e ainda, tendo em vista que as penas 

aplicadas são diferentes [03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa 

e 01 (um) ano de reclusão] considerarei a pena mais grave [03 (três) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa], a elevando em 1/6 (um sexto), 

atingindo a pena privativa de liberdade o patamar de 03 (três) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.4.1.4. Pena 

Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu WALISSON LUCAS DE 

SOUZA em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.4.1.5. Regime:Ante a pena aplicada ao acusado fixo como regime 

inicial de cumprimento da pena o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal.4.2. RÉU BRUNO HENRIQUE DA SILVA4.2.1. Crime de 

Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16 da Lei n. 

10.826/2003):A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo 

de uso restrito é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.a) 

Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a 

conduta do réu normal à espécie. Não há registro de reincidência. Não há 

elementos para se aferir a sua conduta social. O motivo do crime já é 

punido pelo próprio tipo penal. As consequências extrapenais não foram 

graves.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem 

fixar a pena base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes.Embora tenha reconhecido as atenuantes da maioridade 

relativa e da confissão espontânea previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, 

do Código Penal, deixo de reduzir a pena por tê-la fixado em seu mínimo 

legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de aumento e diminuição da pena a serem 

consideradas, de modo que, mantenho a pena em 03 (três) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para este 

crime.4.2.2. Crime de Corrupção de Menor (Art. 244-B da Lei n. 

8.026/90):A pena prevista para o crime de Corrupção de Menor é de 01 

(um) a 04 (quatro) anos de reclusão.a) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu normal à 

espécie. Não há registro de reincidência. Não há elementos para se aferir 

a sua conduta social. O motivo do crime já é punido pelo próprio tipo penal. 

As consequências extrapenais não foram graves.Portanto, atento à 

diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 01 

(um) ano de reclusão.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes a serem consideradas.Embora tenha reconhecido as 

atenuantes da maioridade relativa e da confissão espontânea previstas no 

art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, deixo de reduzir a pena por tê-la 

fixado em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a 

serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 01 (um) ano de 

reclusão, a qual torno definitiva para este crime.4.2.3. Concurso Formal 

Próprio Entre o Crime de Porte de Arma de Uso Restrito e Corrupção de 

Menor: Tendo em vista que o réu praticou 02 (dois) crimes, todos eles 

consumados, nas mesmas condições de tempo, lugar e utilizando da 

mesma maneira de execução, e ainda, tendo em vista que as penas 

aplicadas são diferentes [03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa 

e 01 (um) ano de reclusão] considerarei a pena mais grave [03 (três) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa], a elevando em 1/6 (um sexto), 

atingindo a pena privativa de liberdade o patamar de 03 (três) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.4.2.4. Pena 

Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu BRUNO HENRIQUE DA SILVA 

em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.4.2.5. 

Regime:Ante a pena aplicada ao acusado fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal.4.3. RÉU RAUANNY CAILOS DOS SANTOS4.3.1. Crime de 

Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16 da Lei n. 

10.826/2003):A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo 

de uso restrito é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.a) 

Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a 

conduta do réu normal à espécie. Não há registro de reincidência. Não há 

elementos para se aferir a sua conduta social. O motivo do crime já é 

punido pelo próprio tipo penal. As consequências extrapenais não foram 
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graves.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem 

fixar a pena base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes.Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão 

espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, deixo de 

reduzir a pena por tê-la fixado em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).c) 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas de aumento 

e diminuição da pena a serem consideradas, de modo que, mantenho a 

pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno 

definitiva para este crime.4.3.2. Crime de Corrupção de Menor (Art. 244-B 

da Lei n. 8.026/90):A pena prevista para o crime de Corrupção de Menor é 

de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.a) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu normal à 

espécie. Não há registro de reincidência. Não há elementos para se aferir 

a sua conduta social. O motivo do crime já é punido pelo próprio tipo penal. 

As consequências extrapenais não foram graves.Portanto, atento à 

diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 01 

(um) ano de reclusão.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes a serem consideradas.Embora tenha reconhecido a atenuante 

da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código 

Penal, deixo de reduzir a pena por tê-la fixado em seu mínimo legal 

(Súmula 231 do STJ).c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem 

consideradas, de modo que mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão, 

a qual torno definitiva para este crime.4.3.3. Concurso Formal Próprio Entre 

o Crime de Porte de Arma de Uso Restrito e Corrupção de Menor: Tendo 

em vista que o réu praticou 02 (dois) crimes, todos eles consumados, nas 

mesmas condições de tempo, lugar e utilizando da mesma maneira de 

execução, e ainda, tendo em vista que as penas aplicadas são diferentes 

[03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de 

reclusão] considerarei a pena mais grave [03 (três) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa], a elevando em 1/6 (um sexto), atingindo a pena privativa 

de liberdade o patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

11 (onze) dias-multa.4.3.4. Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do 

réu RAUANNY CAILOS DOS SANTOS em 03 (três) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo vigente.4.3.5. Regime:Ante a pena aplicada ao 

acusado fixo como regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO, nos 

termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.4.4. RÉ MIULLEN RIBEIRO 

PIRES4.4.1. Crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 

16 da Lei n. 10.826/2003):A pena prevista para o crime de porte ilegal de 

arma de fogo de uso restrito é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e 

multa.a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, 

sendo a conduta da ré normal à espécie. Há registro de antecedentes 

criminais, tendo a acusada condenação 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 

aferir a sua conduta social. O motivo do crime já é punido pelo próprio tipo 

penal. As consequências extrapenais não foram graves.Posto isso, atento 

à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no 

mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) 

Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias atenuantes a serem 

apreciadas.Por outro lado, presente a agravante da reincidência, razão 

pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses reclusão e 02 (dois) 

dias-multa, chegando assim à reprimenda provisória de 03 (três) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. c) Causas de 

diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas de aumento e 

diminuição da pena a serem consideradas, de modo que, mantenho a pena 

em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a 

qual torno definitiva para este crime.4.4.2. Crime de Corrupção de Menor 

(Art. 244-B da Lei n. 8.026/90):A pena prevista para o crime de Corrupção 

de Menor é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.a) Circunstâncias 

judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta da ré normal 

à espécie. Há registro de antecedentes criminais, tendo a acusada 

condenação 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 aferir a sua conduta social. O 

motivo do crime já é punido pelo próprio tipo penal. As consequências 

extrapenais não foram graves.Portanto, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 01 (um) ano de 

reclusão.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias atenuantes a 

serem apreciadas.Por outro lado, presente a agravante da reincidência, 

razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses reclusão, chegando 

assim à reprimenda provisória de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 

reclusão. c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem 

causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, de modo 

que mantenho a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a 

qual torno definitiva para este crime.4.4.3. Concurso Formal Próprio Entre o 

Crime de Porte de Arma de Uso Restrito e Corrupção de Menor: Tendo em 

vista que a ré praticou 02 (dois) crimes, todos eles consumados, nas 

mesmas condições de tempo, lugar e utilizando da mesma maneira de 

execução, e ainda, tendo em vista que as penas aplicadas são diferentes 

[03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 01 

(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão] considerarei a pena mais grave 

[03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa], a 

elevando em 1/6 (um sexto), atingindo a pena privativa de liberdade o 

patamar de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) 

dias-multa.4.4.4. Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena da ré MIULLEN 

RIBEIRO PIRES em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 

(quatorze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente.4.4.5. Regime:A reprimenda será cumprida em regime inicial 

SEMIABERTO, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão da 

reincidência.5. Deliberações Finais:No tocante às armas 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).Restituam-se os demais 

objetos apreendidos. Intime-se o proprietário para que comparece em 

Juízo no prazo de 15 (quinze) dias para realizar a restituição.Conste no 

mandado que, caso não compareça no prazo designado, o bem será 

encaminhado para leilão, uma vez que decorridos mais de 03 (três) anos 

da tramitação do processo, não houve requerimento de restituição o que 

prova o desinteresse do proprietário, sendo que a guarda e a 

conservação dos bens não devem se estender sob a responsabilidade do 

Poder Judiciário, uma vez encerrada a ação penal.Certifique-se caso o 

prazo decorra sem que ninguém compareça hipótese em que fica desde já 

declarado o PERDIMENTO dos bens, Encaminhe-se como de praxe. 

Submeto à Execução Penal a análise de eventual detração penal.Isento os 

acusados do pagamento das custas e despesas processuais.Com o 

trânsito em julgado, expeçam-se as guias para a execução da pena.Após, 

comunique-se as condenações via sistema INFODIP, certifique-se e 

arquive-se. P.R.I.C. 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, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 518290 Nr: 10471-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, 

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

THALYA MARTINS DA SILVA, THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20.681, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O

 Intimar a defesa do réu BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularize a representaçãoprocessual, juntando 

aos autos a devida procuração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 339557 Nr: 21162-25.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER DE JESUS SOUZA FREITAS, ELVIS 

SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO LOPES 

NAVARROS - DEFENSOR - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

denúncia e, por consequência, CONDENO o acusado DENER DE JESUS 

SOUZA FREITAS, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a 

prática do delito tipificado no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03 c.c. art. 

65, incisos I e III, d, ambos do Código Penal e ABSOLVO o corréu ELVIS 

SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, com base no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.Em obediência ao princípio constitucional 

da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados 

pelo art. 68 do Código Penal.A pena prevista para o crime de porte ilegal 

de arma de fogo de uso permitido é de 03 (três) a 06 (seis) anos de 

reclusão e multa.Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 

59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como normal ao 

tipo. O acusado não possui antecedentes criminais capazes de influenciar 

no cômputo da pena. Não há nos autos elementos definidores da conduta 

social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias não pesam 

contra o réu. Os motivos do crime não justificam a atitude do réu. Não há 

consequências em virtude da prática delituosa.Assim, para o crime 

previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, de acordo com as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena 

base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.Embora 

tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir 

a pena neste momento por ter fixado a pena mínima e ser possível ir 

aquém deste quantum nesta fase da dosimetria, consoante Súmula 231 do 

Superior Tribunal de Justiça .Com efeito, torno DEFINITIVA a pena de 03 

(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, diante da 

inexistência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.Estabeleço 

o valor dos dias-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, devidamente corrigido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 366977 Nr: 6942-51.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, 

CONDENO o acusado DANIEL MENDES DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no artigo 

16, caput, da Lei n. 10.826/03 c.c. art. 65, III, d, ambos do Código Penal.Em 

obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à 

dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.A pena 

prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de 

03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.Analisando as 

circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verifica-se 

que a culpabilidade é tida como normal ao tipo. O acusado não possui 

antecedentes criminais capazes de influenciar no cômputo da pena. Não 

há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua 

personalidade. As circunstâncias não pesam contra o réu. Os motivos do 

crime não justificam a atitude do réu. Não há consequências em virtude da 

prática delituosa.Assim, para o crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 

10.826/03, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

referido diploma legal, fixo a pena base em 03 (TRÊS) ANOS DE 

RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.Embora tenha reconhecido a 

atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena neste 

momento por ter fixado a pena mínima e ser possível ir aquém deste 

quantum nesta fase da dosimetria, consoante Súmula 231 do Superior 

Tribunal de Justiça .Com efeito, torno DEFINITIVA a pena de 03 (TRÊS) 

ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, diante da inexistência de 

outras causas ou circunstâncias modificadoras.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 424202 Nr: 29957-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL VIEIRA DE ARRUDA, WELISSON 

FERREIRA DA SILVA BRITO, DOUGLAS SEBASTIÃO COSTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT

 PROCESSO CRIME Nº 29957-15.2015.811.0042 (Código: 424202) AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: RONIEL VIEIRA DE ARRUDA 

WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO DOUGLAS SEBASTIÃO COSTA 

DOS REIS Em que pese os acusados RONIEL VIEIRA DE ARRUDA E 

DOUGLAS SEBASTIÃO COSTA DOS REIS terem manifestado interesse em 

apelar da sentença, a defesa está convicta de que não há o que impugnar 

em sede de apelação, uma vez que a sentença retro satisfez todos os 

argumentos pretendidos em alegações finais em favor dos mesmos. Tanto 

a jurisprudência do STF como do STJ são uníssonas ao prever a 

prevalência da defesa técnica sobre a defesa leiga nos casos em que há 

divergência entre o interesse do defensor e o acusado. Colaciono julgado 

do STJ nesse sentido, verbis: As doutas Cortes Superiores do País (STF e 

STJ) já assentaram, em inúmeros precedentes, que, no caso de 

divergência entre o réu e seu defensor quanto a conveniência da 

interposição do recurso de Apelação, deve prevalecer a vontade da 

defesa técnica, tendo em vista que, em tese, está melhor preparada para 

avaliar a necessidade da impugnação (Súmula 705 do STF). Precedentes 

do STJ. 2. Parecer do MPF pela concessão da ordem. 3. Ordem concedida, 

para determinar que o Tribunal a quo aprecie a Apelação interposta pela 

defesa, julgando-a como entender de direito. (HC 110941 / RS HABEAS 

CORPUS 2008/0154762-4. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). 

Diante disto, determino o cumprimento imediato da sentença prolatada nos 

autos. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 517815 Nr: 10047-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 10047-94.2018.811.0042 (CÓDIGO: 517815)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): VITOR HUGO JESUS DA SILVA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 474564 Nr: 14461-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA, DOCARMO 

DAS NEVES MESSIAS, IURY ANTONIO MAGALHAES, LUIS CARLOS 

GONÇALVES DELGADO, ISRAEL ALVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Posto isso, com sustentáculo no art. 5º, “caput” e inciso LXV, RELAXO A 

PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS IURY ANTÔNIO MAGALHÃES e ISRAEL 

ALVES DA SILVA, aplicando, contudo as seguintes medidas cautelares, 

consoante o 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 – Recolhimento 

de forma integral em seu próprio domicilio nos dias de folga (sábados, 

domingos e feriados, durante o dia e durante a noite), além do 

recolhimento domiciliar nos dias úteis, no período das 20hrs da noite até as 

06hrs da manhã, salvo comprovada existência de ocupação lícita que o 

force a permanecer nas dependências do local onde exerce seu 

trabalho;IV - Proibição de manter contato com a(s) vítima(s), mantendo, 

ainda, uma distância mínima de 1.000 (mil) metros;Expeça-se o(s) 

competente(s) ALVARÁ(S) DE SOLTURA se por outro motivo não 

estiver(em) preso(s), consignando as advertências legais..Cuiabá/MT, 26 

de junho de 2018. Silvana Ferrer Arruda Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 495158 Nr: 34405-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DA SILVA NOGUEIRA, AROLDO 

APARECIDO BARBOSA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. ODAIR ANTONIO FRANCISCO PARA 

DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 495158, NO PRAZO DE 

03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 500560 Nr: 39566-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DA SILVA NOGUEIRA, AROLDO 

APARECIDO BARBOSA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. ODAIR ANTONIO FRANCISCO PARA 

DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 500560, NO PRAZO DE 

03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 480921 Nr: 20686-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN 

FERNANDES VARANDA DE SOUZA, IURY ANTONIO MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. RODRIGO MOREIRA MARINHO PARA 

DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 480921, NO PRAZO DE 

03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 454347 Nr: 31813-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550

 INTIMO O ADVOGADO DR. MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS 

SANTOS, PARA DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 454347, 

NO PRAZO DE 03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 470010 Nr: 9928-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO GONÇALO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

PARA DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 470010, NO 

PRAZO DE 03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 344726 Nr: 4951-74.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TEIXEIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. RODRIGO LUIZ GOMES PENNA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 344726, NO PRAZO DE 

03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 456242 Nr: 33537-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN LEANDRO DA SILVA, JHONATAN 

DIAS DE OLIVEIRA, ALYSSON GONÇALO SILVA DE SOUZA, EMERSON 

ROCHA GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/O

 INTIMO O ADVOGADO DR. RICARDO RODRIGUES CORREA DA SILVA 

PARA DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 456242, NO 

PRAZO DE 03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 405237 Nr: 9791-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RICARDO DE CARVALHO, YGOR DANIEL 

VIRGULINO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 INTIMO A ADVOGADA DRA. NANDA LUZ SOARES QUADROS PARA 

DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 405237, NO PRAZO DE 

03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda
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 Cod. Proc.: 349430 Nr: 10473-82.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO WANDSCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZA ROCHA GOMES 

DUARTE - OAB:13030

 INTIMO O ADVOGADO DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO PARA 

DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 349430, NO PRAZO DE 

03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 496430 Nr: 35623-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A ADVOGADA DRA. JOSEILDE SOARES CALDEIRA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 496430, NO PRAZO DE 

03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 489034 Nr: 28516-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BENEDITO JOSÉ ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. VITOR LIMA DE ARRUDA PARA DEVOLVER 

OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 489034, NO PRAZO DE 03 DIAS, SOB 

PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 422729 Nr: 28375-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA, 

AMARAL DA SILVA ALMEIDA, GEOVANI LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT, lucas 

guimarães rodrigues gouveia - OAB:16928, OZIEL CATARINO BOM 

DESPACHO FARIAS - OAB:4691/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO 

ESPOSITO PARA DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 422729, 

NO PRAZO DE 03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 371793 Nr: 12506-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANTUIL FERREIRA DOS SANTOS, PAULO 

ROGÉRIO RODRIGUES, JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO, EDILSON 

MOREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762

 INTIMO A ADVOGADA DRA. VIVIANE DE MELO ALMEIDA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 371793, NO PRAZO DE 

03 DIAS, SOB PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 387586 Nr: 1659-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, 

VILMAR DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. JOSÉ BATISTA FILHO PARA DEVOLVER OS 

AUTOS DO PROCESSO CÓDIGO 387586, NO PRAZO DE 03 DIAS, SOB 

PENA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 477154 Nr: 16997-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN SANTANA DA SILVA, JUNIO 

GIANELLI ARRUDA DA COSTA, CAIO JUNIOR VIEIRA, JORGE RENAN 

LOPES SAIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Posto isso, com sustentáculo no art. 5º, “caput” e inciso LXV, RELAXO A 

PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA, 

aplicando, contudo as seguintes medidas cautelares, consoante o 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 – Recolhimento de forma integral em seu 

próprio domicilio nos dias de folga (sábados, domingos e feriados, durante 

o dia e durante a noite), além do recolhimento domiciliar nos dias úteis, no 

período das 20hrs da noite até as 06hrs da manhã, salvo comprovada 

existência de ocupação lícita que o force a permanecer nas dependências 

do local onde exerce seu trabalho;IV - Proibição de manter contato com 

a(s) vítima(s), mantendo, ainda, uma distância mínima de 1.000 (mil) 

metros;V - Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou deixar que 

alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 

(três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho 

não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou 

qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que 

terceiro não o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de 

monitoramento deverá comunicar ao Juízo competente;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(s) 

acusado(s) que o descumprimento das citadas medidas poderá culminar 

na aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas ou até na 

decretação da prisão preventiva.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018. Silvana Ferrer Arruda Juíza 

de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 522163 Nr: 14134-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SEBASTIÃO DA SILVA, GLEISON 

ZANDA LOPES, LEANDRO MAIONI VARANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21.460/MT

 Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para comparecer(em) perante este Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, no DIA 31 DE JULHO DE 2018, ÀS 13H30MIN, a fim de 

participar da audiência de Instrução e Julgamento, nos autos acima 

mencionados.

6ª Vara Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 339 de 557



Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452185 Nr: 29311-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUCAS TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL LUCAS TOMAZ, Rg: 22766820, 

Filiação: Rosangela Maria Tomaz e Adair Lucas, data de nascimento: 

09/02/1994, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), servente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 11/09/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 157 §2°, INCISO I, II DO CP

Despacho: ''.Vistos em correição.Diante das tentativas infrutíferas de se 

proceder a citação pessoal do denunciado Gabriel Lucas Tomaz (fls.62,67 

e 74), considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-o por 

meio de edital.Após, conclusos.Às providências.Cumpra-se. ''

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450942 Nr: 28023-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAIN JACKSON MARQUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALLAIN JACKSON MARQUES ALVES, 

Cpf: 03991715171, Rg: 1088467-0, Filiação: Idionas Alves e Anail Marques 

Alves, data de nascimento: 22/11/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), autonomo - produção de vídeo, Telefone 

992024511. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 26/09/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 157, C/C, 14, II, DO CP.

Despacho: Vistos, etc...Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do réu Allain Jackson Marques Alves (fl.68), 

considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-se o acusado 

por meio de edital.Após, conclusos.Às providências.Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506226 Nr: 45204-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER CARNEIRO PEREIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WENDER CARNEIRO PEREIRA DA 

FONSECA, Cpf: 07291409110, Rg: 2963185-8, Filiação: Marilucia Carneiro 

e Vilmar Pereira da Fonseca, data de nascimento: 15/11/1999, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), lava jato, Telefone 

992492168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 01/12/2017, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 157 § 2°, I e II NA FORMA DO 

Art. 70 (02 vitimas), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO 

MATERIAL ( Art. 69 DO CP) COM O At. 244-B DA LEI 8.069/90 (ECA)

Despacho: ''Vistos etc,Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado, considerando ainda a inexistência de 

outros endereços, cite-o por meio de edital.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, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508156 Nr: 965-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKEL DOUGLAS ANTUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYKEL DOUGLAS ANTUNES VIEIRA, 

Rg: 2294590-3, Filiação: Osvaldina Antunes Maciel e Jose Vieira Teles, 

data de nascimento: 10/12/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), limpador de fossa na px desentupidora vg, Telefone 

99317-9462. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 29/12/2017, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art.155, § 4°, I e IV, C/C Art. 70, 

C/C Art. 69, TODOS DO CP, C/C Art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA).

Despacho: ''Vistos, etc...Diante das tentativas infrutíferas de se proceder 

a citação pessoal do denunciado Maykel Douglas Antunes Vieira 

(fl.68,75), considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-o 

por meio de edital.Após, conclusos.Às providências.Cumpra-se.''

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449775 Nr: 26780-09.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA DE ALMEIDA, DHAYGARO 

MATHEUS DE ALMEIDA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN SILVA DE ALMEIDA, Rg: 

1620.837-4, Filiação: Moacir Silva de Almeida e Antonia Carvalho da Silva, 

data de nascimento: 09/06/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Telefone 9237-5909. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 26/08/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 180, ''CAPUT'' C/C Art. 311, 

''CAPUT'' C/C Art. 29, TODOS DO CODIGO PENAL.

Despacho: ''Vistos, etc...Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado Willian Silva de Almeida, considerando 

ainda a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de edital.Após, 

conclusos.Às providências.Cumpra-se.''

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330583 Nr: 10853-42.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PACHECO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS PACHECO MARQUES, Cpf: 

70950989991, Rg: 10761732-1, Filiação: Romão Antonio Marques e Izabel 

Rodriguespacheco, data de nascimento: 29/03/1967, brasileiro(a), natural 

de Foz do Iguaçu-PR, casado(a), taxista, Telefone 99644-0478/3329-1031. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 15/06/2012, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 304 C/C Art. 299, AMBOS DO 

CP.

Despacho: ''Vistos, etc...Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado Luiz Carlos Pacheco Marques (fl.115), 

considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de 

edital.Após, conclusos.Às providências.Cumpra-se. ''

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478312 Nr: 18151-12.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIR CARETA PORTO, JULIO CESAR DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO CESAR DOS SANTOS, Cpf: 

05978869979, Filiação: Sirlei Aparecida dos Santos, data de nascimento: 

27/10/1985, brasileiro(a), natural de Centenario do Sul-PR, solteiro(a), 

chapeiro/vigilante de carro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 28/04/2017, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 180, § 1°, 2°CP.

Despacho: ''Vistos em correição.Cumpram-se as determinações 

constantes dos autos.''

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500505 Nr: 39510-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORLLAN MARKO RIBEIRO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORLLAN MARKO RIBEIRO DA FONSECA, 

Cpf: 02044464144, Rg: 15407993, Filiação: Juecila Ribeiro e Fernando 

Fileto da Fonseca, data de nascimento: 30/09/1989, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), gestor de pessoas, Telefone 65 99613-1307. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no periodo de junho à agosto de 2016, 

tendo o réu sido denunciado como incurso nas penas do Art. 168 § 1° III 

do Codigo Penal. OF. N° 5396/2ª DP.

Despacho: ''Vistos, etc...Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado Jorllan Marko Ribeiro da Fonseca (fl.47), 

considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de 

edital.Após, conclusos.Às providências.Cumpra-se.'' E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Géssica Catarina Marinho Das 

Neves, digitei.

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, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470861 Nr: 10778-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÚLVIO LEANDRO MARQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÚLVIO LEANDRO MARQUEZ, Cpf: 

78452333153, Rg: 10725520, Filiação: Nilza Maria Marquez e Elpenor 

Marquez Filho, data de nascimento: 25/10/1976, brasileiro(a), natural de 

São Paulo-SP, solteiro(a), eletrotécnico, Telefone 9221-8600. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 17/03/2017, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 157, § 2° INCISO II C/C Art. 14 

INCISO II DO CP.

Despacho: Vistos etc,...Considerando o teor da certidão de fl. 59 e, diante 

da tentativa infrutífera de se proceder a citação pessoal do denunciado 

Fúlvio Leandro Marquez (fl.56), considerando ainda a inexistência de 

outros endereços, cite-se o acusado por meio de edital.Após, 

conclusos.Às providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437623 Nr: 14051-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA CAROLINE BRASQUI, JANAINA 

FEITOSA DA SILVA, CRISTIANE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAILA CAROLINE BRASQUI, Filiação: 

Janete Aparecida Arnates Brasqui e Manoel Brasqui Filho, data de 

nascimento: 03/02/1992, brasileiro(a), natural de Colorado-PR, solteiro(a), 

estudante e atualmente em local incerto e não sabido JANAINA FEITOSA 

DA SILVA, Cpf: 04190465186, Rg: 1958848-8, Filiação: Maria das Graças 

Feitosa da Silva, data de nascimento: 20/10/1990, brasileiro(a), natural de 

Rio Branco/tarauaca-AC, convivente, cozinheira, Telefone (65) 

9335-1404. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 19/05/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art. 155, § 4°, IV, do Codigo Penal 

( por duas vezes).

Despacho: ''Vistos em correição, Diante das tentativas infrutíferas de se 

proceder a citação pessoal das denunciadas Laila Caroline Janaina 

Feitosa da Silva, considerando ainda a inexistência de outros endereços, 

cite-as por meio de edital. 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, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435992 Nr: 12242-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOARES DE ALMEIDA, VALDEMAR 

DE SOUZA 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): VALDEMAR DE SOUZA DA SILVA, 

Filiação: Maria de Souza da Silva, data de nascimento: 03/08/1980, 

brasileiro(a), natural de Teresina-PI, convivente, desempregado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido entre o dia 18 e 19 de agosto de 2015, 

tendo o réu sido denunciado como incurso nas penas do Art.155, § 4°, I, II, 

IV, DO CP.

Despacho: ''Vistos etc,...Tendo em vista o teor da certidão de fl. 101, 

nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado Adriano 

Soares de Almeida, nos termos do artigo 396-A, § 2°, do CPP. Vistas ao 

representante da Defensoria Pública que atua nesta vara para apresentar 

defesa inicial.No que concerne ao acusado Valdemar de Souza da Silva, 

tendo em vista o teor da certidão à fl. 95, determino a citação do acusado 

via edital.Após, conclusos.Às providências.Cumpra-se.'' E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Géssica Catarina Marinho Das 

Neves, digitei.

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, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444224 Nr: 21012-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA LEIDEMAR DE ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCA LEIDEMAR DE ARAUJO 

PEREIRA, Cpf: 34013717115, Rg: 04391675, Filiação: Maria Nedi de Araujo, 

data de nascimento: 16/02/1963, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, 

casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 20/03/2014, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art.155 § 4°, INCISO IV, DO CP.
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Despacho: Vistos etc,...Diante as tentativas infrutíferas de se proceder a 

citação pessoal da denunciada Francisca Leidemar de Araújo Pereira (fl. 

58,61), considenrando ainda a inexistência de outros endereços, cite-se a 

acusada por meio de edital. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 491521 Nr: 30951-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA CLAUDIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANA CLAUDIA FERREIRA, Cpf: 

06868348606, Rg: 13261888, Filiação: Maria José Ferreors e Francisco 

Ferreira Filho, data de nascimento: 15/03/1986, brasileiro(a), natural de 

Divinopolis-MT, casado(a), Telefone 9 81471827. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no 29/12/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art.15, CAPUT DA LEI N° 

10.826/03

Despacho: ''Vistos etc,Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal da denunciada (fls. 41), considerando ainda a inexistência 

de outros endereços, cite-a por meio de edital.Após, conclusos.Às 

providências.Cumpra-se. ''

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509710 Nr: 2461-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON XAVIER DA SILVA, LUCIANO JOSE 

ARRUDA CAMPOS, ANDREIA ARRUDA DE ALMEIDA, DONIZETE DE 

FÁTIMA 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): LUCIANO JOSE ARRUDA CAMPOS, Cpf: 

70416818153, Rg: 1129148-6, Filiação: Vitalino Conceição Campos e 

Jorgina da Penha Arruda, data de nascimento: 19/03/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, empermealizador, Telefone 

9972-2981/9631-6933 e atualmente em local incerto e não sabido 

ANDREIA ARRUDA DE ALMEIDA, Cpf: 96183560197, Rg: 13084070, 

Filiação: Julia Arruda de Almeida e Juvenal Luiz de Almeida, data de 

nascimento: 22/08/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregada, Telefone 65 9 9310-8467. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 17/01/2018, tendo os réus sido 

denunciados como incurso nas penas do Art. 155,§ 4°, INCISO I, II, e IV, 

DO CP.

Despacho: ''Vistos, etc...Diante das tentativas infrutíferas de se proceder 

a citação pessoal dos denunciados Luciano José Arruda Campos e 

Andréia Arruda de Almeida Roberto dos Santos Ferreira (fl.156, 160), 

considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-os por meio 

de edital.Após, conclusos.Às providências.Cumpra-se.''

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315520 Nr: 14576-06.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA, Cpf: 

58275410525, Rg: 18965482, Filiação: Edvaldo Alves Ferreira e Adélia 

Marcelino dos Santos, data de nascimento: 15/05/1971, brasileiro(a), 

natural de Itabuna-BA, casado(a), ajudante geral, Telefone 9237-9855. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 05/04/2011, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penasdo Art.155, CAPUT, C/C Art. 14 

INCISO II AMBOS DO CP.

 Despacho: ''Processo Crime nº. 14576-06.2011.811.0042.citação pessoal 

do denunciado Roberto dos Santos Ferreira (fl.68,75), considerando ainda 

a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de edital.Após, 

conclusos.Às providências.Cumpra-se.'' E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Géssica Catarina Marinho Das Neves, 

digitei.

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, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306024 Nr: 4056-84.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMONE BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMONE BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 343 de 557



58137360182, Rg: 147.15.260, Filiação: Geralda Maria dos Santos e 

Osmundo Batista dos Santos, data de nascimento: 04/10/1975, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 17/03/2011, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art.155, CAPUT, DO CP - CISC 

SUL. Of. N° 159/2011/Cart. III-RH - 25 de março de 2011

Despacho: ''Vistos em correição.Diante das tentativas infrutíferas de se 

proceder a citação pessoal do denunciado Vilmone Batista dos Santos 

(fl.88 verso), considerando ainda a inexistência de outros endereços, 

cite-o por meio de edital.Após, conclusos.Às providências.Cumpra-se. ''

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458055 Nr: 35347-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE SOUZA GONÇALVES, MAURILIO 

RUBENS DOS SANTOS ROSA, ALESSANDRO TAVARES PROENÇA, 

VIRGÍLIO DE CAMPOS SILVA, REGINALDO CRUZ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO CRUZ NEVES, Cpf: 

62128086272, Rg: 000630153, Filiação: Elizete Cruz Neves e Pio Afonso 

Neves, data de nascimento: 31/03/1980, brasileiro(a), natural de 

Colorado-RO, casado(a), pedreiro, Telefone 65 9 8160-7304. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no 03/11/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do Art.180 DO CP.

Despacho: ''Vistos, etc...Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado Reginaldo Cruz Neves, considerando ainda 

a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de edital.Após, 

conclusos.Às providências.Cumpra-se.''

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325751 Nr: 5316-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PINTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO PINTO LOPES, Cpf: 00403007143, 

Rg: 153.256.28, Filiação: Gildevan Procopio Lopes e Aparecida Pinto 

Lopes, data de nascimento: 19/06/1985, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no mês de maio de 2011, tendo o réu 

sido denunciado como incurso nas penas do Art. 304, C/C Art. 298, 

AMBOS DO CP.

Despacho: ''.Vistos em correição,Diante das tentativas infrutíferas de se 

proceder a citação pessoal do denunciado, considerando ainda a 

inexistência de outros endereços, cite-o por meio de edital.Após, 

conclusos.Às providências.Cumpra-se.''

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 321953 Nr: 1027-89.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS LUCAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 "(...)Dessa forma, determino a douta advogada Mariclei Eduardo Cintra 

Barreto, para que comprove que notificou o mandante da renúncia nos 

termos do art. 112 do CPC c/c § 3º do art. 5º da Lei n. 8.906/94 (EOAB), 

advertindo-a que, não o fazendo e não apresentando qualquer 

justificativa, poderá ser aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP, além 

de ser comunicado a OAB para as sanções administrativas cabíveis.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 350452 Nr: 11587-56.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SAVERIO BRANDÃO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16.405

 "(...)Intime-se o douto Defensor do Acusado para que se manifeste sobre 

as oitivas das testemunhas que não foram localizadas para serem 

intimadas. Caso ele insista em suas oitivas intime-o para que forneça 

novos endereços(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 345001 Nr: 5270-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta e nos termos do artigo 386, 

VII, do Código de Processo Penal absolvo o acusado Edimar Valverdi da 
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Costa, que também se passa por José Luiz Valverdi da Costa, Mateus da 

Costa, José Luiz da Costa e Outros, por entender não existirem, nos 

autos, provas suficientes para sua condenação. Sem custas. Após o 

transito em julgado dê-se baixa no nome do sentenciado, com as cautelas 

legais e arquivem-se os presentes autos. Quanto às apreensões, se 

houver, cumpram-se os artigos 1.478 a 1.480 da CNGC, restituindo as de 

origem lícita e comprovada a propriedade e, quanto a valores, não 

havendo pedido de restituição ou se tratar de valor insignificante, nos 

termos do art. 123 do CPP, determino que fiquem à disposição do juízo de 

ausentes, na Conta Única do Poder Judiciário, cuja restituição poderá ser 

reclamada, posteriormente, perante o Juízo Cível, nos termos do Capítulo 

VI, Título II, Livro IV, do Código de Processo Civil. P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 431334 Nr: 7065-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VICENTE CAFÉ, WENDRIO DABIO DA 

SILVA, YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 INTIMAR O DR BENEDITO DA SILVA BRITO OAB/MT 3822 DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 

14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 456265 Nr: 33560-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:

 INTIMAR O DR NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/AC 3.878 E DR. 

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB/MT 14.443, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 13:30 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 520190 Nr: 12257-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, DRA. MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB/MT 13.645 PARA QUE FAÇA A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS, COM URGENCIA, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 124573 Nr: 11021-83.2008.811.0042

 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): MARIA HELENA MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE PEREIRA - 

OAB:7.055-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Maria Helena Mendes dos Santos, Cpf: 00630865140, 

Rg: 1650506-9 SSP MT Filiação: Sebastião Mamédio dos Santos e Neves 

Ferreira Mendes, data de nascimento: 11/08/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua Marapendi, Nº 65, Bairro: 

Santo Antônio do Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificados, 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, prretendidas 

e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da inicial:"(...) Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos 

autos consta, encontra-se a denunciada MARIA HELENA MENDES DOS 

SANTOS incursa nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2007.

Decisão/Despacho:(...).”Dito isto, a fim de dar prosseguimento ao feito, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/08/2018, às 

14:30 h, para colher o interrogatório da acusada e a oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes.CITE-SE e INTIME-SE a acusada, 

observando o endereço que consta no extrato anexo extraído da Rede 

Infoseg. Porém, se restarem infrutíferos, desde já, determino que realizem 

referidos atos, por edital.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes. Notifique-se o Ministério Público.Tendo em vista o teor da renúncia 

de fl. 261, NOMEIO a Defensora Pública que oficia junto a esta vara para 

dar prosseguimento ao patrocínio da ré, devendo, para tanto, tomar 

ciência da presente decisão.Procedam-se as devidas solicitações e 

comunicações, consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da 

CNGC/MT, parte judicial.Às providências necessárias. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Márcia Danielly da Luz Montania

Portaria:

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 377078 Nr: 18543-54.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Martins Slavatierra - 

OAB:19575/MT, BRUNO PAIVA FONSECA - OAB:18.635/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FELIPE 

AUGUSTO FAVERO ZERWES, em relação ao delito tipificado no artigo 306 

da Lei nº 9.503/1997, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

9.099/95.Promova-se a vinculação do valor da fiança à Conta Judicial 

vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal (autos – Código 452072), nos 

termos da Resolução 154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 - 

CGJ/MT.Transitado em julgado a presente sentença, procedam-se as 

baixas e anotações de estilo, comunique-se aos órgãos competentes e 

arquivem-se os autos.P.R.I.C. Cuiabá, 25 de agosto de 2017.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 459917 Nr: 37397-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BAGGIO 

NORBIATTO - OAB:21144/O

 Intimação para a defesa manifestar acerca do pedido de revogação da 

suspensão condicional do processo requerido pelo Ministério Público.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 374679 Nr: 15917-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 345 de 557



MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18.060

 VISTOS ETC.

À fl. 108, foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 

desfavor do acusado Rafael Oliveira Ferreira, tendo ele sido formalmente 

citado, conforme fl. 124.

À fl. 159, foi designada sessão para proposta de suspensão condicional 

do processo, tendo o referido ato sido cancelado, conforme fundamentos 

contidos na decisão de fls. 168/169.

Na referida decisão, por equívoco, houve novo recebimento de denúncia, 

com determinação para citação do réu, bem como se designou o dia 

23.08.2018, às 17h15min, para oitiva da testemunha de acusação Luis 

Henrique Granja de Souza Vieira Miller.

Desse modo, retifico a decisão de fls. 168/169, para revogar o 

recebimento da denúncia, mantendo incólumes os demais termos do 

decisum.

 De outra feita, tendo em vista a certidão de fl. 165, intime o réu para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo advogado, advertindo-o de que, 

caso não haja manifestação no prazo determinado, será nomeada a 

Defensoria Pública para atuar em seu favor.

Decorrido o prazo sem manifestação do réu, desde já nomeio a Defensoria 

Pública para patrocinar o acusado, devendo ser intimada da sessão 

designada às fls. 168/169.

Expeça-se o necessário para a realização da sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 439690 Nr: 16226-15.2016.811.0042

 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): VITOR FERNANDO MASSANORI SAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013

 VISTOS ETC.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestar sobre o pedido de fls. 

145/149.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 455938 Nr: 33244-49.2016.811.0042

 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): RAFAEL MENDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

DEFIRO a juntada de substabelecimento.

 A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 520219 Nr: 12290-11.2018.811.0042

 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): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.I. Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecução penal, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código de 

Processo Penal Militar (CPPM) e inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do 

mesmo Codex.II. A ação penal será processada perante o CONSELHO 

PERMANENTE DE JUSTIÇA.III. (...) VII. DESIGNO sessão de instrução para 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação para o dia 03.12.2018, às 

16h.VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 48 

horas após a sessão de instrução, opor as exceções a que se refere o 

art. 407 do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor exceções 

na forma do art. 408 do CPPM.IX. Para a realização do ato designado: a) 

Requisitem-se todos os servidores públicos, na forma da lei; b) 

Testemunhas militares deverão ser requisitadas para comparecer a 

sessão, independentemente do local em que estejam; e c) Expeça(m)-se 

carta(s) precatória(s) para oitiva de testemunha(s) civil(s) eventualmente 

arrolada(s) na denúncia e residente(s) em outra(s) Comarca(s).X. 

Intimem-se.XI. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156714 Nr: 4062-28.2010.811.0042

 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): BENEDITO DIAS DE ALMEIDA, RUBNER 

APARECIDO VELOSO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VISTOS ETC.

Os réus 3° SGT PM Benedito Dias de Almeida e SD PM Rubner Aparecido 

Veloso de Paula foram denunciados pelo Ministério Público pela prática 

dos crimes previstos nos artigos 319, sendo o réu Rubner também pelo 

artigo 308 §1°, ambos do Código Penal Militar.

Compulsando os autos, constata-se que, em relação ao crime de 

prevaricação, a pretensão punitiva estatal está prescrita, de modo que, 

tratando-se de matéria de ordem pública, passo a decidir 

monocraticamente.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 6.11.2013 (fl. 191 e verso).

De outra feita, infere-se que ao delito descrito no art. 319 do Código Penal 

Militar é cominada pena máxima de dois anos de detenção.

Deste modo, conforme dispõe o artigo 125, inciso VI do Código Penal 

Militar, conclui-se que o prazo prescricional incidente sobre o delito 

descrito no art. 319 do CPM, imputado aos réus, já transcorreu, visto que 

já se passaram mais de quatro anos desde o recebimento da denúncia em 

6.11.2013, causa interruptiva nos termos do art. 125, §5°, I, do CPM.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus 3° SGT PM 

BENEDITO DIAS DE ALMEIDA E SD PM RUBNER APARECIDO VELOSO DE 

PAULA, qualificados nos autos, relativamente ao crime descrito no artigo 

319 do Código Penal Militar, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, e 

125, VI, ambos do mesmo estatuto.

Desta forma, o feito prosseguirá apenas em relação ao artigo 308, §1°, do 

CPM imputado ao réu Rubner.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 320409 Nr: 20150-10.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÔMULO ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que até o presente momento não há informações acerca 

do cumprimento de diligência visando à inquirição da testemunha CB PM 

Gerson, requisite-se a devolução do mandado devidamente cumprido.
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Após, tragam conclusos.

 Os presentes saem intimados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156714 Nr: 4062-28.2010.811.0042

 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): BENEDITO DIAS DE ALMEIDA, RUBNER 

APARECIDO VELOSO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VISTOS ETC.

DECLARO encerrada a instrução processual.

Abram-se vistas às partes para manifestarem se têm diligências a 

requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 133568 Nr: 5336-61.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEY FERREIRA DA SILVA, LAZARO 

PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NAPOLIS COSTA - 

OAB:15.569, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11055/MT

 CERTIFICO que, serve a presente para intimar os advogados RENATO DE 

ALMEIDA ORRO RIBEIRO, OAB/MT nº 11.055 e FABIANA NAPOLIS 

COSTA, OAB/MT nº 15.569, patronos do réu LÁZARO PEREIRA 

MARQUES, quanto à carta precatória de fl. 313 dos autos, expedida para 

interrogatório do réu retro mencionado, encaminhada à Comarca de 

Goiânia/GO, via Correios, com código do objeto nº JJ888616105BR, para, 

querendo, acompanhar(em) o cumprimento da referida deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 159950 Nr: 7282-34.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÂNDIDO DE SOUZA, MARCOS 

ROBERTO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

A defesa sai intimada para, no prazo de 5 dias, manifestar se tem 

diligências a requerer, inclusive juntando substabelecimento (art. 427 

CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 356384 Nr: 18310-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIRLEY LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seus advogados para 

ciência do Ofício n° 2690/2018 (fls.801/801v°) recebido da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT em que, foi designada 

audiência para o dia 05/07/2018, às 15h30min, para inquirição das 

testemunhas, Dr. Wdison Luiz Franco Mendes e Dr. Marcos Brant Gambier 

Costa, nos autos de Carta Precatória nº 1643-71.2018.811.0004, Código 

271034

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 364207 Nr: 3817-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER CARLOS DE SOUZA, FÁBIO GOMES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré Wander Carlos de Souza na pessoa 

de seu ADVOGADO, DR. JOSÉ BATISTA FILHO - OAB/MT 13696-A, sobre 

a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Peixoto do Azevedo - 

MT, com a finalidade de inquirir a testemunha MARIO MARCIO DA COSTA 

PROENÇA, arrolada pela Defesa do réu Fabio Gomes da Cruz, bem como 

para querendo, no prazo legal, apresentar QUESITOS visando instruir a 

aludida Deprecata.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 388922 Nr: 3040-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ELISSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JONAS CANDIDO DA 

SILVA - OAB-MT 16552 - OAB:

 Código: 388922

Vistos etc;

Considerando a manifestação do Ministério Público, à fl.178, designo o dia 

12 de Julho de 2018, às 16h45 para a oitiva das testemunhas faltantes, 

bem como, o interrogatório do acusado.

Quanto à testemunha Alan Roger da Silva, o d. representante ministerial 

requereu a sua condução coercitiva. DEFIRO, por hora, visto que a mesma 

foi intimada pessoalmente, conforme se extrai da fl.158 e não compareceu 

ao ato.

Quanto a testemunha David Virgulino de Lima, expessa-se o necessário, 

conforme parecer ministerial supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Junho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 526475 Nr: 18464-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLEY MEDEIROS, GABRIEL CHAUBAH 

BARREIRA, BRUNO GREVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHAES - OAB:14445/MT, ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHÃES 

- OAB:22417-O, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3.237-B
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 Código: 526475

Vistos.

Recebo esta presente carta precatória em seus precisos e jurídicos 

termos.

Em detida análise dos autos, verifico que esta missiva se refere ao mesmo 

feito da Carta Precatória distribuída a este Juizo sob o código 525637.

Diante disto, visando a celeridade, bem como a economia processual, 

DETERMINO o imediato apensamento destes autos àquele feito.

Dando prosseguimento, designo o dia 10 de Julho de 2018, às 16h15 , 

para o cumprimento do ato deprecado.

Proceda-se diligências a fim de requisitar ao Juízo Deprecante, os 

documentos faltantes para realização do ato, sob pena de devolução sem 

cumprimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Cuiabá/MT, 11 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 Autos Código 507632

 Vistos,

 Procedo o envio da resposta contida na solicitação de fls. 1200/1226 

referente ao pedido de informações pertinentes ao Habeas Corpus n° 

1006077-98.2018.8.11.0000-MT, conforme comprovante de remessa 

anexo.

 Às providências para a realização da audiência já designada.

 Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 141877 Nr: 9048-59.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO REIS RANGEL CORREA, CELSO 

MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSE BATISTA FILHO - 

OAB/MT 13.696 - OAB:, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo o recurso interposto pela defesa dos réus à fl.318.

Ante a certidão de fl.323, intime-se a defesa de Juliano Reis Rangel Correa 

para que apresente endereço atualizado do acusado a fim de proceder a 

sua intimação pessoalmente da decisão de pronúncia.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público para que ofereça as 

contrarrazões no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 339562 Nr: 21324-20.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. WANDERLEY PEDRO DE 

ANDRADE - OAB-MT 3936 - OAB:, Dr. Wandre Pinheiro de Andrade, 

OAB/MT 17.133 - OAB:17.133

 Vistos,

Homologo a desistência das testemunhas Érika Steris da Silva e Orlando 

Pires de Camargo, manifestada pelo parecer ministerial de fl.308, e 

designo o dia 31 de Julho de 2018, às 15 horas, para a oitiva das 

testemunhas faltantes. Na oportunidade, será o réu interrogado.

Expeça-se o necessário, atentando-se ao disposto no parecer 

supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 81116 Nr: 2104-46.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONIO MOTA DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785, DR. BENEDITO RUBENS DE AMORIM - OAB/MT 

3.785 - OAB:

 Vistos;

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público 

imputou ao denunciado Petronio Mota de Oliveira Neto a prática do delito 

descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art.14, inciso II, ambos do 

Código Penal.

Após o regular processamento do feito, o acusado foi pronunciado nos 

termos legais apontados na denúncia, consoante r. decisão de fls. 

231/240.

Irresignado com a decisão, a defesa do acusado apresentou Recurso em 

Sentido Estrito, cujas razões aportaram às fls. 242/245, pugnando pelo 

provimento do recurso para reformar a decisão de 1º grau e impronunciar 

o recorrente, diante da ausência de indícios suficientes de autoria. 

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o de lesão 

corporal.

Reexaminando a r. decisão recorrida por força do disposto no artigo 589 

do Código de Processo Penal, concluo que não deve haver modificação do 

decisum, porquanto, a despeito das razões expostas pelo recorrente, 

inegável que foram apreciadas as questões invocadas pelas partes, bem 

como externados os motivos do convencimento do julgador quanto às 

teses apresentadas, notadamente as questões atinentes à materialidade 

do fato e aos indícios de autoria do recorrente, bem como o descabimento 

de qualificação diversa do fato delituoso.

Assim, em sintonia com o pronunciamento ministerial, MANTENHO 

INALTERADA a decisão de pronúncia de fls. 321/329, pelos fundamentos 

fáticos e jurídicos nela expostos, determinando, em consequência, a 

remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, observando-se os 

procedimetos de praxe.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 486275 Nr: 25914-64.2017.811.0042

 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): WILLYAM IURY OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VANESSA POLON - 

OAB:19663/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 Vistos, etc.

Considerando que regularizado o apontamento feito às fls. 159/160, 
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intime-se a Defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 334800 Nr: 15634-10.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE MAGALHÃES SILVA, 

SAMUEL FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCIO TADEU SALCEDO 

- OAB:6038

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 309, DECRETO o perdimento dos 

bens/valores 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, transfira-se eventual numerário ao FUNAD, nos 

termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06. Com relação aos demais bens e 

objetos, proceda a entrega ao CONEN/SENAD que, a seu critério, os de 

valor insignificante procederá a destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 356082 Nr: 17985-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN ALVES CAMARGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLAN FERREIRA DA SILVA 

- OAB:8020/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 212, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 492699 Nr: 32079-30.2017.811.0042

 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): ANA PAULA DE ALMEIDA ARRUDA, 

LEONARDO VICENTE FERRETI VALENTE, BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA, 

MARCIO BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - OAB:19120, Jorge Henrique Franco 

Godoy - OAB:6692, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 DISPOSIÇÃO FINAL:•ABSOLVIDO os réus MARCIO BRUNO FRANÇA DE 

OLIVEIRA e BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA das imputações conferidas na 

denúncia, permitindo recorrer em liberdade e determinando a expedição de 

alvará de soltura;•CONDENADO o réu LEONARDO VICENTE FERRETI 

VALENTE nas penas do artigo 33 da Lei de Tóxico, com pena definitiva 

fixada em 05 (Cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão e 550 

(Quinhentos e Cinquenta) dias-multa, com estabelecimento do regime 

prisional de início no SEMIABERTO e PERMITIDO recorrer em liberdade, 

determinando a expedição de alvará de soltura;•CONDENADA a ré ANA 

PAULA DE ALMEIDA ARRUDA nas penas do artigo 33 da Lei de Tóxico, 

com pena definitiva fixada em 05 (Cinco) anos de reclusão e 500 

(Quinhentos) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início 

no SEMIABERTO e PERMITIDO recorrer em liberdade, determinando a 

expedição de alvará de soltura.DETERMINO a incineração das substâncias 

entorpecentes apreendidas.DECRETO o perdimento em favor da União do 

dinheiro apreendido (R$ 114,00), posto que oriundo da 

traficância.Portanto, o fato da motocicleta estar envolvida no tráfico de 

droga é o que basta juridicamente para o perdimento, conforme estabelece 

o art. 60 e seguintes da Lei Tóxicos.Em razão disso, DECRETO o 

perdimento em favor da UNIÃO da motocicleta tipo Honda/XRE 300, placa 

QBF 6433, assim como dos demais acessórios que acompanha (chaves e 

capacetes).DECRETO seus perdimentos em favor da União, devendo se 

atentar que dois aparelhos já foram restituídos ao proprietário, consoante 

termo de fl. 58.DEIXO de determinar a expedição de Execução 

Provisória.Por derradeiro, atendendo o pleito final do “Parquet”, 

DETERMINO a extração integral de cópia dos autos e distribuição a este 

Juízo, por conexão com estes autos, remetendo-se com vista ao Promotor 

de Justiça para apurar a conduta do indivíduo ODENIR qualificado à fl. 

17.CONDENO os réus ANA PAULA e LEONARDO ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, em proporções 

iguais.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 27 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.: 437071 Nr: 13434-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA DECIMA TERCEIRA VARA 

CRIMINAL DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PIRES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 Nos termos do Prov. 52/207/CGJ, intimo o advogado da parte interessada 

para, no prazo legal, manifestar-se sobre o laudo pericial de folhas 66/69.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 434996 Nr: 11180-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOELI 

MARIANE CASTELLI OAB/MT 16.746, para que tome ciência da audiência 

redesignada para o dia 16/08/2018 às 15h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 512050 Nr: 4651-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Varela do Carmo - 

OAB:10592

 INTIMAR O ADVOGADO HAROLDO VARELA DO CARMO OAB/MT 10592 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 06/09/2018 ÀS 15H30MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 410259 Nr: 14936-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIRTON MARIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA-OAB/MT 9430 - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ANA 

MARIA PATRICIO ELIAS OAB/MT 8.231, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 159/164.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 527689 Nr: 19597-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10.999

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado AGNALDO VALDIR 

PIRES - OAB/MS 10.999-A , para audiência de Inquirição de Testemunha 

designada para o dia 24/07/2018, às 14:10 horas, nos de Carta Precatória, 

expedida pelo Juízo de Tabaporã/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 418352 Nr: 23629-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEVALDO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, DEMILSON 

NOGUEIRA MOREIRA OAB/MT 6.491, para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, apresente as razões recursais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 510397 Nr: 3107-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600

 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 do querelante, 

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB/MT 14.600, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, diga sobre a manifestação ministerial de fl. 263.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 431928 Nr: 7794-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, HELIO 

PASSADORE OAB/MT 3.008-A, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 325/337.

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.: 439929 Nr: 16478-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PEREIRA OLIVEIRA, JORGE 

MARCELO SOUZA NAZARIO, JOSIMAR GOMES AMADO, UESDRA DE 

SOUZA, JAIRO GARCIA BOA SORTE, ANTONIO FERNANDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO 

- OAB:, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548/MT, HELIODORO RIBEIRO 

FILHO - OAB:4785, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056, SAMARA VIEGAS DE MORAES - 

OAB:9048, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Assim, não há alteração da circunstância fática a ensejar a revogação da 

prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP. Isto posto, INDEFIRO o 

requerimento de revogação da prisão preventiva e relaxamento da prisão 

por excesso de prazo formulado em desfavor de JORGE MARCELO 

SOUZA NAZÁRIO e JOSIMAR GOMES AMADO. Intimem-se para 

apresentação de alegações finais. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 464012 Nr: 3882-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCFDA, JAV, MVFS, JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulada em favor dos acusados, mantendo intactos os fundamentos da 

decisão de fls. 252/293 e as prisões dos acusados MARCUS VINICIUS 

FRAGA SOARES, CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA, JUNIOR 

ALVES VIEIRA e JULIENDER BATISTA BORGES.Intime-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 510006 Nr: 2728-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFREDO DE ARAÚJO COSTA JÚNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALFREDO DE ARAÚJO COSTA JÚNIOR, 

Cpf: 00202634140, Rg: 1609710-6, Filiação: Valfredo de Araújo Costa e 

Arly Aparecida Scheid Costa, data de nascimento: 04/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 9972-8253. 

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 VALFREDO DE ARAÚJO COSTA JUNIOR pela prática, 

em tese, do delito previsto no art. 129, §9º (LESÃO CORPORAL), do 

Código Penal, contra a vítima Hingrid Rodrigues da Silva.

Despacho: Vistos em Correição.Defiro o pedido ministerial 

retro.Compulsando os autos, verifico que o acusado não foi encontrado 

no endereço indicado na exordial, bem como que o genitor do mesmo 

informou que o réu não tem endereço certo, pois é morador de rua - fl. 58, 

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, 26 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 438534 Nr: 14980-81.2016.811.0042

 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: LTLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN CELLA TARTELLO - 

OAB:21.008-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351, GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:22673/O

 VISTOS.Trata-se de “Ação Revisional do Direito de Visitas Paterno” 

proposta por LENA TAVARES LIRA SAMPAIO em desfavor de FLÁVIO 

FONTOURA SAMPAIO FARIA, visando a revisão do direito de visitas do 

réu à filha das partes, Gabriela Lira Sampaio, nascida em 31/03/2010, para 

que passasse a ocorrer de forma assistida pela avó materna ou na 

presença da autora. Juntou os documentos de fls. 09/29.[...] às fls. 70/84, 

apresentou contestação com pedido de reconvenção, acompanhada dos 

documentos de fls. 85/123. Devidamente intimada para, querendo, se 

manifestar sobre a contestação e reconvenção apresentada pelo réu, a 

autora quedou-se inerte (certidão de fls. 129.EIS O RELATO 

NECESSÁRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Conforme acima relatado, o réu ao 

contestar a presente ação propôs reconvenção, que é uma nova ação 

que amplia o objeto do processo, e, portanto, se sujeita às mesmas regras 

da petição inicial, inclusive, ao recolhimento das custas processuais. 

[...]Desta forma, determino a intimação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas processuais da 

reconvenção, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito. Comprovado o recolhimento, em atendimento ao disposto no art. 

286, parágrafo único do CPC, remetam-se os autos ao distribuidor para 

que proceda à respectiva anotação em relação à reconvenção e, após, 

renove-me à conclusão. Findo o prazo e não havendo comprovação do 

recolhimento, certifique-se e renove-me à conclusão. Às providências. 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 25 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.: 523842 Nr: 15825-45.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tal motivo e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

319 c/c parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO A INICIAL e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no art. 485, I, do CPC.Condeno a autora ao 

pagamento das despesas processuais, devendo esta condenação 

permanecer suspensa, em razão dos benefícios da Justiça Gratuita que 

ora a defiro.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se, intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá, 25 de junho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 464997 Nr: 4870-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR LAURO RODRIGUES CACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901

 Vistos

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 16/05/2018 às 16h30min.

INTIMEM-SE as vítimas e o acusado.

Ciência ao Ministério Público e Defesa (via DJE).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 464997 Nr: 4870-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR LAURO RODRIGUES CACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901

 (...). Importante consignar que, apesar da pena máxima prevista para o 

crime de ameaça ser inferior a 02 (dois) anos, não há que se falar na 

competência do Juizado Especial por se tratar de crime de menor potencial 

ofensivo, em razão da existência de Vara Especializada para apuração 

inclusive de tais crimes, quando nas diretrizes da Lei nº 11.340/06. Ante o 

exposto, INDEFIRO a preliminar arguida. Outrossim, a Defesa alega, ainda, 

que a conduta imputada ao acusado é atípica, posto que a pretensa 

ameaça fora proferida durante discussão acalorada. Ocorre que, coaduno 

com o entendimento de que é irrelevante que o acusado realmente 

pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da 

conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria a ponto de intimidar a 

vítima, o que ocorreu no caso dos autos. O tipo penal em voga é formal, e 

consuma-se com o temor da vítima após tomar conhecimento do teor 

ameaçador, pouco importando o estado anímico do acusado.Nessa ordem 

de ideias, entendo que os indícios da autoria e materialidade estão 

satisfatoriamente demonstrados, bem como não vislumbro a atipicidade da 

conduta do réu cabalmente demonstrada nessa fase procedimental, 

motivos pelos quais, MANTENHO a decisão de fl. 60 (recebimento da 

denúncia) e INDEFIRO a preliminar de atipicidade da conduta imputada ao 

acusado. Destarte, superada as preliminares arguidas, não havendo nos 

autos qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a 

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual. No mais, considerando que a 

CNGC prevê que a realização das audiências não poderá ultrapassar 180 

(cento e oitenta) dias da data de sua designação, bem como diante da 
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insuficiência de pauta de audiências em razão da cumulação como Juiz II 

da Primeira Vara e Juiz II da Segunda Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, permaneçam os autos em Secretaria 

pelo prazo de 90 (noventa) dias para posterior compatibilização de acordo 

com a disponibilidade da pauta de audiências (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 464997 Nr: 4870-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR LAURO RODRIGUES CACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte ré 

para que apresente manifestação quanto as determinações do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512624 Nr: 5283-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700/MT, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039

 (...). REVOGO o DECRETO DOMICILIAR de fls. 107/108, DETERMINANDO a 

IMEDIATA SOLTURA de EMILSON MIRANDA JUNIOR, brasileiro, data de 

nascimento: 25/12/1988, natural de Cuiabá/MT, filho de Emilson Miranda e 

Elza de Souza Dias, se por outro motivo não estiver preso.EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA, com relação à prisão domiciliar do 

requerido, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso. Consigo, por oportuno, que o requerido deverá cumprir 

severamente as medidas protetivas deferidas no feito em apenso (id. 

502784), sob pena de novo decreto preventivo.Por outro lado, em que 

pese o pedido da vítima de entrega do botão do pânico, verifico não ser o 

caso de deferimento do monitoramento eletrônico nestes autos, mesmo 

porque, após consulta ao Sistema Apolo, verifico que inexiste qualquer 

fato novo, após a conversão da prisão preventiva do requerido em prisão 

domiciliar, que justifique tal medida extrema, demonstrando que as medidas 

alternativas menos gravosas, quais sejam, as medidas protetivas 

deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/06, estão sendo efetivas e 

suficientes no caso em tela. Destarte, INDEFIRO a fixação da medida 

alternativa em voga (monitoramento eletrônico com entrega do botão de 

alerta).Antes da efetiva soltura do indiciado, INTIME-SE imediatamente a 

ofendida sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 

11.340/06). Em não sendo localizada, PROCEDA-SE a imediata soltura do 

indiciado.EXPEÇA-SE o necessário.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 21 de maio de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 352448 Nr: 13852-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAFU, MIFRU, FLFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18866, Francine Laura Secco - OAB:15.421/MT, juliana 

machado ribeiro - OAB:15581, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183

 Vistos em Correição.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por MARISETE 

ARISTIDES FERREIRA UBRAUS, em face de VAGNER ROBES UBRAUS 

devidamente qualificados.

As partes apresentram acordo às fls. 995/996, requerendo a 

homologação do mesmo com a extinção do presente feito.

 É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES às fls. 995/996 e 

por consequência, JULGO EXTINTA a presente demanda, com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com a adoção das formalidades 

de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 448676 Nr: 25672-42.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO NORONHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776

 Vistos em Correição.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada no 

presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 374871 Nr: 16111-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE 

ALMEIDA - OAB:12.697-E, SERGIO ALVES TEIXEIRA - OAB:18512

 Vistos em Correição.

Considerando que o réu apresentou complemento ao seu atual endereço, 

quando de seu interrogatório - fl. 150 (RUA DAS FLORES, COMPLEMENTO 

BAR NJ DOS IRMÃOS, BAIRRO SUCURI, PRÓXIMO AO Nº 76, CUIABÁ/MT), 

expeça-se novo mandado de intimação do mesmo, a fim de que tome 

ciência da sentença de fls. 198/209.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512624 Nr: 5283-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700/MT, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039

 Vistos em Correição.

Considerando que o indiciado foi colocado em liberdade por força do 

Alvará de Soltura nº 49/2018, em 24/05/20187, devidamente cumprido 

nestes autos (fls. 149/150), em cumprimento à revogação de sua prisão 

domiciliar - fl. 144, resta entregue a prestação jurisdicional.

Desta forma, após a ciência do Ministério Público e a intimação da Defesa - 

via DJE, arquive-se o presente feito, procedendo às baixas e anotações 

devidas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512992 Nr: 5650-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:, CARLA VICENZI BORBONATO - OAB:22.174, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18930

 Id. 512992

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a presente carta precatória tem por 

finalidade a oitiva das testemunhas Daniele Leite de Barros Carvalho e 

Alexandre Souza Lima Falcomi. Sendo assim, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 15/08/2018 às 13h30min.

Requisitem-se as referidas testemunhas.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo competente para 

ciência da audiência designada.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 505496 Nr: 44484-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENILSON PEREIRA ALVES, Cpf: 

63247003134, Filiação: Nelza Alves da Costa e Aveni Pereira Alves, 

brasileiro(a), divorciado(a), serviços gerais. 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. 44484-98.2017.811.0042 

(Cód.505496)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ADENILSON PEREIRA ALVES, acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls. 16/17, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 18 de 

junho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito.

Sentença: (Cód. 505496) VISTOS Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por NELZA ALVES DA COSTA, 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 (MAUS TRATOS), 

por parte do requerido ADENILSON PEREIRA ALVES, 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: 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). 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 de 

plantão. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se 

a Defensoria Pública. Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Cuiabá, 13 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, 26 de junho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 510677 Nr: 3347-05.2018.811.0042

 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: FCB, LHRB, FCB, JVRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSRMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

DENFENSORA - OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Considerando a portaria nº 629/2018 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que declarou ponto facultativo no dia 22 de junho de 2018 e 

alterou o horário do expediente no dia 27 de junho de 2018, certifique se a 

Defensoria Pública Criminal emendou a inicial, conforme determinado na 

decisão de fls. 24/26.

II. Abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre o 

estudo psicossocial de fls. 36/40, haja vista que o presente ação versa 

sobre interesse de incapaz, fato que impõe a intervenção do Ministério 

Público (CPC, art. 178, II ) antes de se praticar qualquer decisão nos autos, 

sob pena de nulidade, conforme estatui o art. 279 do CPC .

III. Após, volvam-me os autos conclusos para decisão quanto aos pedidos 

liminares.

IV. Intimem-se

V. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318064 Nr: 17409-94.2011.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 VI.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, indefiro o pedido em 

comento e, por corolário, determino o retorno dos autos ao arquivo, após 

procedias as baixas e anotações de estilo.VII.Intime-se.VIII.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 520142 Nr: 12214-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4.931

 Vistos etc.

 I. Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 06 de 

agosto de 2018, às 13h00min.

II. Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Denise Chavaglia 

Pimentel para que compareça ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC.

III. Sendo a testemunha funcionário público, oficie-se ao chefe da 

repartição em que servir o referido funcionário comunicando acerca da 

expedição do mandado, com indicação do dia e da hora marcados, 

conforme preceitua o § 3º do art. 221 do CPP.

IV. Intimem-se via DJE o patrono do acusado para que tomem ciência e 

participem do ato.

V. Ciência ao Ministério Público.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338907 Nr: 20449-50.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P, J, LDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRNDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito referente à pensão alimentícia em atraso, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua 

prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, nos termos do previsto no 

art. 528, §3º, do CPC .

 II. Abra-se vista a Defensoria Pública para que, em três dias, aporte aos 

autos certidão de teor da decisão que fixou os alimentos, a qual deverá 

conter os requisitos previstos no § 2º do art. 517 do CPC. Apresentada a 

certidão, encaminhe-se para protesto, conforme determina o art. 528, § 1º, 

do CPC.

III. Abra-se vista ao Ministério Público.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 457720 Nr: 35022-54.2016.811.0042

 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: JDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Vistos etc.

 I. Considerando a portaria nº 629/2018 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que declarou ponto facultativo no dia 22 de junho de 2018 e 

alterou o horário do expediente no dia 27 de junho de 2018, redesigno a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 16 de agosto 

de 2018, às 15h30min.

II. Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhados 

de suas testemunhas, no máximo 03 (três), apresentando, nessa ocasião, 

as demais provas, ex vi do disposto no art. 8º , d Lei 5.478/1968.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Cível para que tome 

ciência do ato.

V. Intime-se via DJE o patrono do requerido para que tome ciência do ato.

VI. Ciência ao Ministério Público.

VII. Intime-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 520389 Nr: 12482-41.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDLS, DJGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifico que em audiência de conciliação/mediação 

(fls. 24/25) constatou-se a ausência da requerida, embora devidamente 

citada, bem como o patrono do requerente alegou que a requerida vem 

praticando alienação parental e requereu que fosse decretada a revelia da 

requerida.III.Quanto à alegada alienação parental, de conformidade com o 

que dispõem os artigos 4º e 6º da Lei n. 12.318/10, tal desiderato deve ser 

objeto de ação autônoma ou de ação incidental. No vertente caso, já 

existindo ação principal em andamento, logo cabe à parte que alega a 

existência de alienação parental ingressar com ação incidental 

declaratória de alienação parental, a qual correrá em autos apartados e 

apensos ao presente feito, cabendo, ainda, à parte que alega a existência 

de alienação parental, quando do ajuizamento da ação incidental, fazer 

prova indiciária da existência da mesma, sob pena de não serem adotadas 

as medidas provisórias e a perícia psicológica ou biopsicológica previstas 

nos arts. 4º e 5º da Lei n. 12.318/10.IV.Nesse sentido é a lição que 

subsegue:Desta forma, o que se observa é que a legislação possibilita a 

propositura da ação declaratória de alienação parental já existindo um 

procedimento anterior em tramite, ou seja, a Lei não impõe de forma 

imperativa como se deve apresentar a ação, pelo contrário, a legislação 

autoriza a parte escolher como a impetrará, seja incidentalmente 

(Processo Apenso/Apartado), ou de forma autônoma (Processo 

Originário).Porém a Lei, determinando estas duas formas de se instaurar o 

procedimento para verificar a existência de alienação parental, restringe a 

possibilidade da ação declaratória tramitar no bojo de uma ação em trâmite. 

Optando a parte pelo incidente processual, este deve ser processado em 

apartado. A Lei não prevê que o incidente de alienação parental seja 

processado dentro de outro feito, por conta da prioridade da tramitação e 

do rito específico.V.Quanto ao pedido de revelia, aguarda-se o decurso do 

prazo para a requerida apresentar a constestação.VI.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 434770 Nr: 10927-57.2016.811.0042

 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: JNDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 I. Considerando a portaria nº 629/2018 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que declarou ponto facultativo no dia 22 de junho de 2018 e 

alterou o horário do expediente no dia 27 de junho de 2018, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 16 de agosto de 2018, às 14h30min.

II. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Cível e Criminal para que 

tomem ciência do ato.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação das partes para que compareçam 

ao ato.

V. Nos termos do determinado no inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC , 

intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelas partes, haja 

vista que ambas as partes se encontram patrocinadas pela Defensoria 

Pública. Conste no expediente a advertência do disposto no §5º, do 

mesmo dispositivo legal.

VI. Cumpra-se com urgência o item XII da decisão de fls. 91/93.

VII. Defiro o pedido de substituição da testemunha Rafaela Silva Vicente 

por Rosil Bastos, haja vista que o referido pedido se amolda as hipóteses 

previstas do art. 451 do CPC.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 466829 Nr: 6632-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, HEYTOR 

MOREIRA DOS SANTOS (ESTAGIÁRIO) - OAB:15212/E, ISABELLY 

FORTUNATO - OAB:21705-B, LUCAS BERNARDINO - OAB:12027-OAB 

MT, VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - OAB:8865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZENI MUNIZ - 

OAB:10281/MT

 Vistos etc.

 I. Considerando a portaria nº 629/2018 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que declarou ponto facultativo no dia 22 de junho de 2018 e 

alterou o horário do expediente no dia 27 de junho de 2018, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 16 de agosto de 2018, às 13h30min.

II. Intimem-se as partes, com os benefícios previstos no art. 212, § 2º do 

CPC.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. 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.

VI. Certifique-se se houve cumprimento do item XXII da decisão de fls. 

164/168.

VII. Intimem-se os patronos das partes para que se manifestem sobre o 

estudo psicossocial de fls. 179/181, após abra-se vista ao Ministério 

Público.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385407 Nr: 27474-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTF, SVST, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laelço Cavalcanti Junior - 

OAB:14954, RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE SOUZA - OAB:12.621-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT

 Em cumprimento a determinação de fls. 149/150, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, por intermédio do seu 

advogado, para que se manifeste nos autos, sobre as certidões de fls. 

144/146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 379262 Nr: 20914-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDG, LFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Indefiro, por ora, o pedido de intimação por hora certa, haja vista que, 

para seu deferimento, se faz necessária a ocorrência da hipótese 

descrita no art. 252 do CPC .

II. Intime-se o executado no endereço informado nos autos, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

III. Conste no mandado a ADVERTÊNCIA para que, caso o Sr. Meirinho 

suspeite que o executado esteja se ocultado para não receber a 

intimação, proceda conforme determinado no art. 252 do CPC.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 426602 Nr: 1895-28.2016.811.0042

 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: WDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYNAIR ALVES DE SOUZA - 

OAB:4902, ÍRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - OAB:9486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Adriana Silva 

Fortaleza - OAB:12908

 XVI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, por 

corolário:®Declaro dissolvida a união estável existente entre o casal, 

conforme se infere da escritura pública acostada ao feito à fl. 

21;®concedo a guarda do menor V. M. A. B. em favor de sua genitora, ora 

autora, Wania de Magalhaes Almeida.®converto os alimentos provisórios 

outrora fixados às fls. 55/56 verso em alimentos definitivos no importe 

equivalente a 30 % (trinta por cento) do salário comercial do requerido, 

devendo este incidir, inclusive, sobre o décimo terceiro salário e adicional 

de férias em favor do menor V. M. A. B., devendo os mesmos serem 

pagos todo dia 10 de cada mês pelo requerido.XVII.Expeça-se o 

competente termo de guarda definitiva.XVIII.As questões de custas e 

honorários serão analisadas oportunamente no julgamento final do 

pleito.XIX.Em relação ao pedido de regulamentação de visitas, segue 

despacho saneador em apartado.XX.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325330 Nr: 4846-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN CASELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - 

OAB:17.133

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII , do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e, por corolário, absolvo o 

réu Christian Caseli, brasileiro, casado, ensino superior completo, 

empresário, portador do RG n° 10953957 SJ/MT, natural do Rio de 

Janeiro/RJ, nascido em 21/08/1972, filho de Ailton Caseli e Suzana Luzia 

Alves Caseli, residente na Rua Petúnias, Condomínio Florais Cuiabá, Bairro 

Residencial Florais, 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.Sendo negativa a intimação 

pessoal da vítima, expeça-se edital de intimação com prazo de 20 dias. 

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 
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estilo, arquivem-se os autos.XIV.Sem custas.XV.P.R.I.C.

 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

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII , do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e, por corolário, absolvo o 

réu Tonymar Dias do Nascimento, vulgo “Tony” brasileiro, solteiro, porteiro 

na empresa Uniforte Segurança, nascido em 01/10/1980, filho de João 

Bosco Dias do Nascimento e Maria Aparecida de Souza Nascimento, 

residente na Rua Marcilio Zeferino Junior, n° 14, Bairro Pedregal, 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.Sendo negativa a intimação pessoal da vítima, expeça-se 

edital de intimação com prazo de 20 dias. 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 das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 169200 Nr: 16489-57.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BECX, KCCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RXDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Viviane de Melo Almeida - 

OAB/MT 6.762 - OAB:, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183

 Vistos etc.

I. Trata-se de pedido de arresto de bens formulado pela exequente às fls. 

175/176.

II. Apregoa a exequente, em epítome, que houve informações nos autos 

em apenso ID. 169202 sobre a existência de bens passíveis de penhora 

em nome do executado; que a presente ação se arrasta há mais de sete 

anos e com a intenção de por um fim na demanda propõe a realização de 

arresto dos referidos bens descritos nos autos em apenso, a saber: 01 

Geladeira continental 470 litros; 01 TV Samsung 32” e; 01 Notebook, como 

quitação da dívida, ainda, que a soma dos bens não somem o montante do 

débito nesta ação.

III. Compulsando os autos em apenso ID. 169202 verifico que, de fato, o 

executado ofereceu à exequente às fls. 317/317 e verso, alguns bens 

(eletrodomésticos e eletrônicos) como forma de quitação do débito 

alimentício daqueles autos.

 IV. De outro norte, verifico que no presente feito não houve o 

oferecimento de tais bens pelo executado com forma de quitação do 

débito objeto desta ação, nem tampouco a efetivação de penhora dos 

mesmos, impondo-se, desta forma, seja, em primeiro lugar, procedida a 

penhora de tais bens pelo Oficial de Justiça, conforme já deferido neste 

feito às fls. 147/148 e 157, para somente depois, caso não acolhido 

eventual embargos do executado, seja deferido os atos expropriatórios 

em favor da exequente, conforme disposto em nosso ordenamento jurídico 

(CPC, art. 530, c/c art. 831 e seguintes ).

V. Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, indefiro, por ora, o 

pedido de arresto dos bens indicados pela exequente às fls.182 e, por 

corolário, determino seja expedido novo mandado de penhora e avaliação, 

nos termos da decisão de fls.147/148, devendo o Oficial de Justiça, 

quando do cumprimento, checar a existência dos bens oferecidos pelo 

próprio executado nos autos em apenso ID. 169202 - fls. 317/317 e verso.

VI. Após, abra-se vista ao Ministério Público.

 VII. Intime-se.

VIII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 426602 Nr: 1895-28.2016.811.0042

 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: WDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYNAIR ALVES DE SOUZA - 

OAB:4902, ÍRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - OAB:9486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Adriana Silva 

Fortaleza - OAB:12908

 Vistos etc.I.Trata-se de ação de dissolução de união estável cumulada 

com guarda, alimentos e regulamentação de visitas que Wania de 

Magalhães Almeida promove em face de Valter Araújo Borges.II.Não 

sendo caso de julgamento conforme o estado do processo no que tange 

ao pedido de regulamentação de visitação paterna (CPC, artigos 354 a 

356), passo a sanear o feito nos moldes definidos pelo art. 357 do 

CPC.III.Compulsando os autos verifico que inexiste questão processual 

pendente de decisão ou qualquer nulidade capaz de macular o presente 

feito, pelo que declaro saneado o processo (CPC, art. 357, I).IV.Em 

obediência ao que estatui o art. 357, II, do CPC passo a delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, na forma 

dos quesitos que subseguem:§É viável no vertente caso que o requerido 

exerça seu direito de visitação ao filho menor, sobretudo, pelo fato da 

autora alegar que o requerido não possui condições psicológicas e 

emocionais para tanto?§Em sendo positiva a resposta do primeiro quesito, 

qual a melhor forma e horário de visitação paterna, visando, sobretudo, o 

bem estar, desenvolvimento e crescimento sadio do menor, considerando, 

entre outros fatores, que o requerido reside atualmente em outro Estado 

(Bahia)?V.Defiro o pedido de prova testemunhal e depoimento pessoal da 

parte requerida, conforme pugnado pela parte autora (fl. 153) - (CPC, art. 

357, II). Intime-se a parte autora para que em 15 dias deposite o rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão (...) Para audiência de instrução e 

julgamento designo o dia 14/11/2018, às 13h30min.XIV.Intimem-se as 

partes, bem como a Defensoria Pública Criminal desta Comarca, a fim de 

que compareça ao ato, na qualidade de defensor dativo do réu, nomeado 

somente para o ato, conforme pugnado pelo requerido à fl. 162.XV.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 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 529894 Nr: 21692-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO 

PRADO - OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 21692-19.2018.8.11.0005.

I – Suellen Christine Figueiredo ingressa com ação de busca e apreensão 

de menor em desfavor de Alessandro Felismino Loubet sustentando, em 

síntese, que o requerido buscou seu filho na escola no dia 25.8.2018, 

sendo certo que não o devolveu até o presente momento. Ao final, pede a 

busca e apreensão do menor Matheus Henrique Figueiredo Loubet (fls. 

04/08).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, constato que a requerente é detentora da guarda 

de Matheus Henrique Figueiredo Loubet, conforme se evola do documento 

de fls. 12/13. Aliado a isso, no dia 1.8.2017 as partes formularam novo 

acordo, com previsão das visitas do requerido em favor de seu filho (fls. 

15/16).

Por sua vez, o documento de fl. 33, emitido pelo Colégio CIN KIDS informa 

que o requerido buscou seu filho no dia 25.6.2018.

Nesse aspecto, constato que o documento de fl. 37 indica que o requerido 

pretende permanecer com o filho no período de férias. Entretanto, o termo 

de acordo de fls. 15/16 dispõe que a regulamentação das férias somente 

se efetivaria após a realização do estudo psicossocial.

O que se constata, neste juízo de cognição horizontal, é que o requerido 

descumpriu o termo de acordo e pretende fazer valer, a força, sua 

vontade de permanecer com o filho. Essa situação, caso provada ao longo 
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da instrução, é inadmissível, pois viola os termos do acordo.

Em síntese, é possível afirmar que o requerido descumpriu com os termos 

do acordo e pretende, sem autorização, permanecer com o seu filho a 

força, situação essa que merece a pronta intervenção do sistema de 

Justiça.

Posto isso:

i) defiro o pedido de busca e apreensão de Matheus Henrique Figueiredo 

Loubet;

ii) cumprido o item (i) efetive a entrega de Matheus Henrique Figueiredo 

Loubet em favor de sua genitora;

iii) efetive a citação do requerido para apresentar defesa.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 3807-94.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JdSR, VVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324, Carolina Del Isola Ramos Frantz - 

OAB:10625/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS:

 Declarada aberta a audiência o ato restou prejudicado pela ausência das 

partes.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Diante da ausência das partes a audiência restou prejudicada.

Assim, diga o Ministério Público requerendo o que entender devido.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104330 Nr: 1677-97.2017.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EGOdC, 

GdCA

 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 

1677-97.2017.811.0063, Protocolo 104330, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizado da Infância e Juventude

Edital

EDITAL N. 002/2018/JIJ

O Excelentíssimo Juiz de Direito e Dirigente Administrativo da Justiça da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, como presidente da 

comissão do processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas 

Físicas nas áreas de Assistência Social e Psicologia para as Varas 

Especializadas da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, no uso de 

suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 

6/2014/CM, de 07.03.2014, determina aos candidatos relacionados no 

anexo I que acompanha este edital, que apresentem no prazo de 48 horas 

a contar da publicação deste edital, certidão negativa de 1º Grau da 

Justiça Estadual e certidão negativa de 1º Grau da Justiça Federal da 

Seção Judiciária do Estado de residência do candidato, sob pena de 

indeferimento da inscrição/eliminação do processo seletivo.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

Juiz de Direito

Dirigente Administrativo da Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá.

* O Anexo I completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 54287 Nr: 4294-21.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOGUI MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Alexandre 

Gonçalves de Souza - OAB:231704, mariana do nascimento santos 

- OAB:13900, Ubiratan Faria Coutinho - OAB:6760

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

___________________________________________

C E R T I D Ã O

CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 664/2008 (CÓDIGO 50779) – Número original 

1321-93.2008.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8026795-43.2008.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 50779 Nr: 1321-93.2008.811.0071

AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE CONCEIÇÃO RODRIGUES PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR S/A (VIVO)

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Dias - 

OAB:Defensor Públic

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-B, Luciano Luis Brescovici - OAB:6814-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

 ___________________________________________

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 664/2008 (CÓDIGO 50779) – Número original 

1321-93.2008.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8026794-58.2008.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo,
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o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 23467 Nr: 5806-44.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Vitória Régia - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanecap - Companhia de Saneamento da 

Capital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Regina Cursino Ferraz - 

OAB:3.020, REGINA MARIA DE MORAIS - OAB:3255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erick Leite Ferreira - 

OAB:6952MT

 FINALIDADE: INTIMAR A ADVOGADA REGINA MARIA DE MORAIS, 

OAB-MT 3255, A DEVOLVER O PROCESSO N. 2775/2005 (CÓDIGO 

23467), NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125047 Nr: 6007-43.2017.811.0062

 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: Greice Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno Cardoso de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliandro Chaves Torres - 

OAB:OAB/MT 13.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB/MT 13.487 (ADV. DA QUERELANTE - GREICE MARIA DA SILVA), 

PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N. 29. 

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos. INTIME-SE a querelante para que apresente 

o endereço atualizado do Querelado. EXPEÇA-SE o necessário. 

CUMPRA-SE." AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO. É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 118932 Nr: 59-23.2017.811.0062

 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: Juary da Silva Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Panzarini - OAB:OAB/MT 

10.426, Rogério Ramos Varanda Junior - OAB:OAB/MT 13.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deivit Jesus Malaquias - 

OAB:OAB/MT 19.601

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. RAFAEL PANZARINI - OAB/MT 

10.426 E DR. ROGÉRIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB/MT 13.674 

(ADVS. DO QUERELANTE - JUARY DA SILVA SIQUEIRA), PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N. 60/60V 

(RECURSO INOMINADO), DENTRO DO PRAZO LEGAL. AGUARDANDO 

DECURSO DE PRAZO. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 118932 Nr: 59-23.2017.811.0062

 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: Juary da Silva Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Panzarini - OAB:OAB/MT 

10.426, Rogério Ramos Varanda Junior - OAB:OAB/MT 13.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deivit Jesus Malaquias - 

OAB:OAB/MT 19.601

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. RAFAEL PANZARINI - OAB/MT 

10.426 E DR. ROGÉRIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB/MT 13.674 

(ADVS. DO QUERELANTE - JUARY DA SILVA SIQUEIRA), PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N. 60/60V 

(RECURSO INOMINADO), DENTRO DO PRAZO LEGAL. AGUARDANDO 

DECURSO DE PRAZO. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28576 Nr: 750-11.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R Simões Comércio de Madeiras - ME, A. C. 

dos Santos Indústria Comércio Imp. E Exp. De Madeira - EPP, Silvio Cesar 

Casarin, Alex Celio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Reinaldo Martins - 

OAB:6923 RO, Naime Márcio Martins Moraes - OAB:3847, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139, Silvio Machado - OAB:3355RO

 Intimo o Nucleo de Práticas Jurídicas da Unic - UNIJURIS, nomeada para 

patrocinar a defesa dos réus, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28637 Nr: 794-30.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Silva Brandão, Dapper Indústria e 

Comércio de Madeiras Eireli - EPP, Rafael Dapper

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucelia Cristina Oliveira 

Rondon - OAB:8932/0, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Intimo o advogado do réu Rafael Dapper, para que, no prazo legal, 

apresente alegações finais por escrito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22957 Nr: 457-46.2013.811.0082

 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): Diva Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Dayane Rodrigues Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cardoso Sales de 

Oliveira - Unijuris - OAB:7.590-B

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia apresentada pelo Ministério 

Público contra DIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e 

DAYANE RODRIGUES CARDOSO, qualificados nos autos, para o fim de 

condená-las nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.A 

pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa.A análise 

das penas será efetuada separadamente, considerando-se as regras 

traçadas no Código Penal, conjugadas com as especificidades previstas 

na Lei n. 9.605/98.(...). DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.Após o trânsito 

em julgado, determino: a) a suspensão dos direitos políticos do condenado 

enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento 

integral, inclusive de eventuais penas acessórias da condenação, que não 

se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III); b) que 

se inscreva o nome do réu no rol dos culpados, conforme determina a 

CNGC, (...)P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26044 Nr: 751-30.2015.811.0082

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magu Transporte e Comércio Ltda - ME, 

Janaina Pereira Gonçalves, Odivaldo Pachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:9563/MT

 Vistos.(...)Decorrido o prazo sem o retorno da carta, oficie-se ao Juízo 

deprecado solicitando informações.3. Intime-se a defesa de ODIVALDO 

PACHI, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à 

acusação em nome do acusado, eis que, conforme a manifestação 

ministerial, o réu não preenche os requisitos legais para a propositura de 

transação penal(...). Com a resposta, façam-me os autos conclusos para 

decidir quanto ao recebimento ou não da denúncia, bem como para 

ordenar o feito quanto às acusadas JANAINA PEREIRA GONÇALVES e 

MAGU TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA – ME.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá, 20 de junho de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006912-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (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: 

23/08/2018, Hora: 11:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011797-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINETE FONSECA DA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 

28/08/2018, Hora: 11:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a(s) pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público com as advertências legais, especialmente para apresentar 

a documentação de que disponham 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011081-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR BOERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

30/08/2018, Hora: 09:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Desse 

modo, nessa fase embrionária de prova não é possível o afastamento de 

ato administrativo que se presume legítimo sem facultar o contraditório . 

Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para que apresente(m) a documentação de que 

disponha(m) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017985-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCY LUIZA ARRUDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (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: 

14/08/2018, Hora: 10:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 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: 1016295-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLLA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/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: 

30/08/2018, Hora: 09:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória 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: 1038051-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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: 

30/08/2018, Hora: 09:30, 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. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as 

advertências legais, para apresentar(em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002223-64.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS JOSE MESSIAS OAB - TO2745 (ADVOGADO)

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (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.RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única.Intimem-se.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1004754-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIANA ANDRADE DA FONSECA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/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: 

30/08/2018, Hora: 09:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003561-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PIRES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (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: 

30/08/2018, Hora: 09:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

o(s) requerido(s), com as advertências legais, para apresentar(em) a 

documentação de que disponha (m) para o esclarecimento da causa 

(artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010426-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BASTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/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: 

30/08/2018, Hora: 10:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 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: 1001532-16.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SATURNINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única.Intimem-se.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001904-62.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “RECEBE-SE o recurso inominado no efeito devolutivo, haja 

vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, querendo, 
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apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, encaminhe-se 

à Turma Recursal Única.Intimem-se.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 1001528-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO MOISES DA SILVA (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 inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única.Intimem-se.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001510-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTOMAR PEREIRA DE 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.RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única.Intimem-se.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001536-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANO CASSIO GONCALVES DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única.Intimem-se.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001537-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARWIN SALGADO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única.Intimem-se.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001505-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única.Intimem-se.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001900-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAGNO OLIVEIRA DE SOUSA (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.RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº 213, DE 26 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 5ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior , por intermédio 

do Ofício nº 038-2018-Gab. datado de 20.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 26 de junho de 2018, o servidor Jefferson 

Santos da Silva, matrícula 36903, portador da Cédula de Identidade RG - 

20944985 SSP-MT, cadastrad o no CPF 032.717.201-00, do cargo de 

Assessor de Gabinete I, da 5ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 893762 Nr: 3057-10.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTOES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, defiro o pedido de restituição pleiteado por Banco Bradesco 

Cartões S. A. condicionado o pagamento a certificação pelo setor 

financeiro/arrecadação do Tribunal de Justiça da existência de 

recolhimento em duplicidade da guia de n.293444, no valor de R$ 2.059,94 

(dois mil e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), devendo 

a Secretaria desta Diretoria adotar as providências necessárias junto ao 

Departamento Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça para 

devolução da quantia. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 898314 Nr: 4770-20.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - 

EMBRATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT12099B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, no prazo de 15 (quinze) dias, determino as seguintes 

diligências:1) Seja certificado nos autos se houve a arrecadação da guia 

de fls. 05, bem como se foi utilizada no preparo da apelação nos autos de 

n. 0003632-86.2016.8.11.0003 da 4ª Vara Cível.2) Intimação da parte 

autora para que apresente informações bancárias para depósito: número 

do banco, agência e conta corrente, não podendo ser conta poupança, 

com os dados relativos ao beneficiário do crédito: número do RG, do CPF 

ou CNPJ e endereço completo (item 1.8 - INSCA N. 02/2011), sendo que, 

em se tratando de pessoa jurídica a beneficiária do crédito, no caso, 

escritório de advocacia ou empresa, imprescindível que se apresente o 

contrato social em que conste o representante da pessoa jurídica titular do 

crédito como parte integrante da sociedade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 898290 Nr: 4759-88.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, no prazo de 15 (quinze) dias, determino as seguintes 

diligências:1) Seja certificado nos autos se houve a arrecadação da guia 

de fls. 05, bem como se foi utilizada no preparo da apelação nos autos de 

n. 0006825-51.2012.8.11.0003 da Primeira Vara Cível desta Comarca de 

Rondonópolis.2) Intimação da parte autora para que apresente guia de 

recolhimento original – via processo – a ser restituída.3) Intimação da parte 

autora para que apresente informações bancárias para depósito: número 

do banco, agência e conta corrente, não podendo ser conta poupança, 

com os dados relativos ao beneficiário do crédito: número do RG, do CPF 

ou CNPJ e endereço completo (item 1.8 - INSCA N. 02/2011), sendo que, 

em se tratando de pessoa jurídica a beneficiária do crédito, no caso, 

escritório de advocacia ou empresa, imprescindível que se apresente o 

contrato social em que conste o representante da pessoa jurídica titular do 

crédito como parte integrante da sociedade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 896808 Nr: 4253-15.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA MACHADO MARTINS - 

OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Dessa forma, no prazo de 15 (quinze) dias, determino as seguintes 

diligências:1) Seja certificado nos autos se houve a arrecadação da guia 

de fls. 06, bem como se o processo informado na guia foi distribuído 

fisicamente ou pelo modo digital PJE.2) Intimação da parte autora para que 

apresente:2.1) procuração Judicial constando poderes específicos 

outorgados pelo interessado para finalidade de “receber e dar quitação” 

aos valores restituídos – item 1.2 – INSCA N. 02/2011.2.2) a guia de 

recolhimento original a ser restituída – item 1.5 - INSCA N. 02/2011.2.3) 

informações bancárias para depósito: número do banco, agência e conta 

corrente, não podendo ser conta poupança (item 1.8 - INSCA N. 02/2011), 

sendo que, em se tratando de pessoa jurídica o beneficiário do crédito, no 

caso, escritório de advocacia ou empresa, imprescindível que se 

apresente o contrato social em que conste o representante da pessoa 

jurídica titular do crédito como parte integrante da sociedade.2.3) 

informações pessoais do beneficiário do crédito: número do RG, do CPF 

ou CNPJ e endereço completo - item 1.9 - INSCA N. 02/2011.Cumpra-se.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809256 Nr: 17741-42.2015.811.0003

 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: PABLO PATRIK LIMA DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:17.603-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o 

procurador da PARTE REQUERIDA, que foi efetuado o depósito do valor 

devido ao Cartório do Distribuidor ao FUNAJURIS EQUIVOCADAMENTE 

Guia de Recolhimento 67048.303.02.2018-0, o qual deveria ser efetuado, 

na conta do Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em 

nome Edilma Braga Cartório Distribuidor,o qual foi devidamente intimado via 

DJE fls.179,bem como, efetue o pagamento do valor de R$ 54,90 

(cinquenta e quatro reais e noventa centavos) ao Cartório Distribuidor, 

sendo que este valor, deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça e no Provimento 12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder 

a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806574 Nr: 16879-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OLIVAR DOS SANTOS, CARLOS 

HENRIQUE DOS SANTOS, NAIR CARNELOS DOS SANTOS, RICARDO 

JOSE DOS SANTOS, MARCIA RAQUEL DOS SANTOS CREMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRA SANTANA 

DALBERTO - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste neste feito, face o seu desarquivamento, devendo 

solicitar a carga na Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393323 Nr: 6840-93.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA GUZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, VALERIA PIVA CLEMENTE - OAB:10.482- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 132,08 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004165-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DALL AGNOL MARQUES (RÉU)

FERNANDO FELICIO MARQUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004165-91.2017 Ação: Reivindicatória Autor: Bruno de Castro Silveira. 

Réus: Fernando Felício Marques e Patrícia Dall’Agnol Marques. Vistos etc... 

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, em causa própria, ingressou com a 

presente ação em desfavor de FERNANDO FELÍCIO MARQUES E PATRÍCIA 

DALL’AGNOL MARQUES, postulando no (id.13425661), em resposta à 

manifestação dos réus de (id.13377820), vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Analisando o pedido de reconsideração formulado pelos réus no 

(id.13377820), não verifico nenhum elemento fático ou jurídico para 

acolhê-lo, mesmo porque, pretende a modificação de decisão proferida em 

sede de Agravo de Instrumento, portanto, não sendo o meio cabível para 

tal finalidade, assim, rejeito-o. Cumpram imediatamente os demais termos 

da decisão retro (id.13296816), expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Despacho 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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010494/2017 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Rejane Marques de 

Souza. Réu: Josenildo Leonardo de Araújo e Outro. Vistos, etc. 

Considerando os termos da certidão do Senhor Carteiro de (fl.56 – 

correspondência ID 13791110), hei por bem cancelar a audiência 

designada para o dia 02.07.2018, às 09:30 horas e, via de consequência, 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, 

às 08:30 horas, no CEJUSC. De outro norte, intime-se a parte autora, via 

seu bastante procurador, para, no prazo de (5) cinco dias, forneça novo 

endereço para intimação/citação da parte ré, sob pena de extinção. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de junho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007520-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007520-12/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Sebastião 

Gomes Bezerra. Réus: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc) e Outros. 

Vistos, etc. SEBASTIÃO GOMES BEZERRA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” 

em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC) e OUTROS, 

com qualificação nos autos, 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, carreando documentos legíveis e indispensáveis à 

propositura da demanda (especificamente: documento que comprove a 

legitimidade ativa da autora para pleitear o eventual ressarcimento de 

valores – comprovante de pagamento, transferência e/ou prova mínima do 

vínculo entre as partes), nos termos do art.320, do CPC, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 
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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. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006495-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GASPARELO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006495-61/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Eliane 

Gasparelo de Oliveira. Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). 

Vistos, etc. ELIANE GASPARELO DE OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de 

Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), 

pessoa jurídica de direito privado, 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, carreando documentos legíveis e indispensáveis à 

propositura da demanda (especificamente: documento que comprove a 

legitimidade ativa da autora para pleitear o eventual ressarcimento de 

valores – comprovante de pagamento, transferência e/ou prova mínima do 

vínculo entre as partes), eis que os documentos de (fls.210/221 – 

correspondência ID 9861269) encontram-se ilegíveis, nos termos do 

art.320, do CPC, 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 26 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004563-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004563-04/2018 Ação: Monitória Autora: Seara Alimentos Ltda. Ré: 

Castro e Mantoani Ltda EPP. Vistos, etc. SEARA ALIMENTOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de CASTRO E MANTOANI LTDA EPP, 

pessoa jurídica de direito privado, 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, 26 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004498-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMAR SERSCHON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDGAR RUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004498-09/2018 Ação: Homologação de Transação Extrajudicial 

Autores: Sigmar Serschon e Outro. Vistos, etc. BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de 

DIVINA AMELIA RODRIGUES, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de busca e apreensão liminar, 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, 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: a) 

retificando o valor da causa, eis que o valor indicado à (fl.14 – 

correspondência ID 13759163, fl.05) é incompatível com o valor do 

negócio descrito nos autos, nos termos do artigo 319, V, do Código de 

Processo Civil; b) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 26 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004511-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON VAN DER SAND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004511-08/2018 Ação: Reparação de Danos c/c Lucros Cessantes 

Autor: Jeferson Van Der Sand. Réu: Luis Carlos Gonçalves. Vistos, etc. 

JEFERSON VAN DER SAND, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Reparação de Danos c/c Lucros 

Cessantes” em desfavor LUIS CARLOS GONÇALVES, com qualificação 

nos autos, 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, 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, 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. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de junho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004711-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - 036.005.781-03 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004711-15/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jhullyo 

Cesar da Silva Dias. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc. 

JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS, 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 que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, manifeste-se 

acerca da litispendência com o feito de nº1004232-22.2018.811.0003 

(mesma demanda em trâmite neste juízo), nos termos do §3º, art.337, do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 26 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004594-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME OAB - MT23069/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004594-24/2018 Ação: Ordinária Autor: Emerson Thiago Soares 

Pereira. Ré: Mariana Figueiredo dos Santos. Vistos, etc. EMERSON 

THIAGO SOARES PEREIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de MARIANA 

FIGUEIREDO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido tutela provisória de urgência, 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, 26 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004597-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA RAMOS BARROS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004597-76/2018 Ação: Rescisão Contratual Autora: N.C. Imóveis Ltda. 

Ré: Tania Aparecida Ramos Barros ME. Vistos, etc. N.C. IMÓVEIS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Rescisão Contratual” em desfavor de TANIA APARECIDA 

RAMOS BARROS ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido tutela provisória de urgência, 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, 26 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001113-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA WEIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO)

THAYS NATANNE MACENA PEREIRA OAB - RS103584 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13879816.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002228-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13880984.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003173-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRAIANE OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS MUTUARIOS DA HABITACAO (RÉU)

NIQUITO GALVAO DE MATOS MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13881429.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743696 Nr: 4191-14.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEÇA & E COMPRE TELEMARKETING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de citação da parte requerida (fl. 58).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731694 Nr: 12044-11.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CLEISIMAR DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, JEFFERSON MASSAHARU ARAKI - OAB:33.824/PR

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 143/150, interposto pela 

parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781111 Nr: 6628-91.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CARDOSO ARMAZENAMENTO E 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EPP, SÉRGIO DAS CABDEIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S.A OU RUMO MALHA NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA VOLPE GIL - 

OAB:OAB-MS 11.281, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:10610-B, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - 

OAB:OAB/MS 7.684, RENATO DIAS DOS SANTOS - OAB:OAB/MS 

19.564, SILVANA BISPO DA SILVA - OAB:OAB/MS 12.539

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração (fl. 193/194), interpostos pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445804 Nr: 986-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, traga 

aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810935 Nr: 18219-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, 

WALTER ROBSON GIBIM, DENISE APARECIDA PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334595 Nr: 3890-19.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS SELICANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Aurora na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727661 Nr: 8520-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TADEU ZONZINI

 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:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

Certidão do Oficial de Justiça de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700782 Nr: 8754-56.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER TOZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, preparar, instruir a 

Carta Precatória de fls. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702196 Nr: 10174-96.2011.811.0003

 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: ZAHER & CIA LTDA, SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTRE RIOS AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JUNIOR - OAB:5.982/MT

 Do Advogado da parte autora para, no prazo de dez (10) dias, retirar os 

ofícios de fls. 268/269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729829 Nr: 10461-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARY MIRANDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, no prazo de dez (10) dias, retirar o 

ofício de fl. 329.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822799 Nr: 3910-87.2016.811.0003

 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: RONALDO DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Do Advogado das partes para, em quinze (15) dias, manifestar-se sobre 

o laudo pericial de fls. 95/97, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 424400 Nr: 6505-06.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR RIO VERMELHO DIESEL LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, no prazo de dez (10) dias, retirar o 

ofício de fl.118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723170 Nr: 4163-80.2013.811.0003

 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: LAURA IZABEL UNAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA FARIA OLIVEIRA, ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 Do Advogado da parte requerida para, em cinco dias, manifestar-se 

sobre a certidão de decurso de prazo de fl.311.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 27439 Nr: 5014-52.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERIS DIONE TEIXEIRA ARAUJO, ESPOLIO DE 

JOSE CARLOS MACHADO DE ARAUJO, IRMA LUIZA MACHADO ARAUJO, 

ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARAUJO, GILBERTO 

MACHADO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Santa Cruz na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446780 Nr: 1962-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFOXX INFORMATICA LTDA, JHONI ALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar 

sobre o petitório de fls. 122/127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 444584 Nr: 13253-20.2010.811.0003

 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: ADALBERTO BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOMIRO CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Intimação Da Advogada JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, 

para no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o 

direito de vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de 

metade do salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776854 Nr: 4997-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:OAB/MT 17.195, EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS NESELLO - 

OAB:17454/O

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, preparar, instruir a 

Carta Precatória de fls.107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712688 Nr: 7766-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELMUTE HOLLATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO CALIATTO SANTOS, PEDRO PAULO 

REBELLO TERNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821319 Nr: 3340-04.2016.811.0003

 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: BV. FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY CECILIA KAMCHEN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819307 Nr: 2686-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O R DE MELO ME, ODAIR RAMALHO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA NUNES CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA MACHADO MARTINS - 

OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732547 Nr: 12743-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA, 
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MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Sagrada Família na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706222 Nr: 929-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, JOSÉ 

ISRAEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, instruir e retirar a Carta 

Precatória de fls. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 422681 Nr: 4934-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR ORGANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ORGANICOS LTDA, GIOVANI LIBARDONI, FRANCISCO 

BARBOSA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354, LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN - 

OAB:18449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822492 Nr: 3769-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila José Luiz na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768643 Nr: 1551-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULDERINDO GOMES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre a 

juntada de correspondência devolvida de fls. 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792155 Nr: 11172-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOTERMAT - COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

ESCOLAR RURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHÃO ISSA NETO - 

OAB:83.286 SP

 Dos Advogados das partes para em dez (10) dias manifestar-se sobre o 

cálculo de atualização de fls.220/222 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 298981 Nr: 1966-07.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.T.E ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E 

ELETRICIDADE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13242-A, Mônica Cristina Felizardo Vasconcellos - 

OAB:13.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:2693-B-MT

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, instruir e retirar a Carta 

Precatória de fls.690.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429684 Nr: 11728-37.2009.811.0003

 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): ARI GIONGO, LEONARDO GIONGO, CAMILA 

GIONGO, DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO, CARMEM LÚCIA 

OLIVEIRA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, preparar, instruir a 

Carta Precatória de fls. 665.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700046 Nr: 8018-38.2011.811.0003

 AÇÃO: 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): IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Dos Advogados das partes para em dez (10) dias manifestar-se sobre o 

cálculo de atualização de fls.279/281 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754426 Nr: 10004-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROVINA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE 

CEREAIS LTDA - SEMENTE PETROVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO DI SOTTO IND. E COM. MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR PACHECO NAPOLI - 

OAB:OAB/RS 87.066

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl. 283.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 386254 Nr: 10-14.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2152-B, PEDRO VITOR PIZZOLANTE - 

OAB:252673/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

certidão de decurso de prazo de fl. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819707 Nr: 2806-60.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MIGUEL POFFO, DISMAT DISTRIBUIDORA DE 

SEMENTES MATO GROSSO, ROBERTO MIGUEL POFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:OAB/MT11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Coophalis na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758323 Nr: 12329-67.2014.811.0003

 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): IRON STEVAN MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, instruir e retirar a Carta 

Precatória de fls.86.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001349-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HONORIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SILVANA RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

DANIELLE DE JESUS SILVA (TESTEMUNHA)

ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001349-05.2018 Ação: Reintegração de Posse Autora: Lourdes Oliveira 

da Silva Réu: Edson Honório da Silva Vistos, etc... LOURDES OLIVEIRA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente 'Ação Reintegração de Posse' em desfavor de 

EDSON HONÓRIO DA SILVA, com qualificação nos autos, asseverando: 

“Que, é proprietária da chácara n° 05, da quadra 12, situada no loteamento 

Chácara Globo Recreio, nesta cidade, com a área de 5.000,00m2, 

devidamente matriculada no Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade, 

sob n° 75.859; que, no mês de fevereiro de 2011, entabulou um contrato 

de comodato com réu, com término previsto para o mês de julho de 2012; 

que, ao término do prazo estabelecido no contrato, as partes entenderam 

de comum acordo prorrogar a avença, sem que fosse estipulado novo 

prazo, mas que a desocupação seria realizada mediante notificação 

prévia; que, no mês de agosto formalizou notificação, dando-se o prazo 

de 30 dias para a desocupação; que, em data de 04 de outubro de 2017, 

formalizou notificação judicial, sendo que o réu foi notificado em 11 de 

dezembro de 2017, transcorrendo o prazo em 29 de janeiro de 2018, não 

desocupando o imóvel, assim, requer o deferimento da liminar. Junta 

documentos”. Foi designada audiência de justificação ID-12118419, a qual 

se realizou, onde foram ouvidas duas testemunhas ID-13714379, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: A lei exige, para outorga da proteção 

possessória, a coexistência de requisitos, que são taxativamente 

enunciados no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja: a posse, a 

turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho e 

a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a 

perda desta, na de reintegração. Tais requisitos devem ser demonstrados, 

de forma induvidosa, pelo pretendente da proteção possessória. No que 

se refere a posse, não paira dúvida de que a autora seja detentora, pois 

restou demonstrado quando da oitiva das testemunhas, bem como do 

comodato. Sobre o empréstimo gratuito do imóvel em questão não há que 

se questionar, pois restou demonstrado de forma inequívoca, seja através 

da prova oral, seja através da prova documental centrada aos autos. No 

que tange o esbulho, dúvida nenhuma resta, uma vez que a parte ré foi 

notificada, conforme se pode constatar pelo documento ID-11964897 e, se 

o comodatário, devidamente notificado, não promove a restituição do 

imóvel, do qual tem a posse, a título precário, embora justa e de boa-fé, 

sua recusa passa a constituir ato espoliativo, acarretando esbulho, 

corrigível através de ação possessória. Ora, o réu, embora notificado, não 

desocupara o imóvel, passando, assim, a exercer a posse sobre o imóvel 

de forma injusta. A propósito, eis a jurisprudência: "Extinto o comodato, 

caracterizado pela detenção de imóvel de modo gratuito, através de envio 

da devida notificação ao comodatário, a permanência do mesmo no imóvel, 

após o decurso do prazo da notificação, constitui esbulho à posse do 

comodante, proporcionando a este postular o deferimento de liminar na 

ação de reintegração de posse" (ac. da 15ª Câmara Cível deste Tribunal 

de Justiça Minas Gerais no Agravo de Instrumento nº 

1.0079.05.197454-5/001, Rel. Des. D. Viçoso Rodrigues, j. aos 

10.11.2005). “Caracteriza-se esbulho quando, apesar de previamente 

notificado, se recusa o comodatário a restituir a posse do imóvel” (TARJ, 

apel. 82.547, rel. Juiz Humberto Manes, j. 14.12.82). “O comodatário que, 

notificado para devolver o imóvel que ocupa em regime de comodato, 

recusa-se a fazê-lo, comete esbulho, nele permanecendo de má-fé, 

devendo, em razão disso, o autor ser reintegrado na posse do imóvel” 

(TJMS apel. 470/84, rel. Dês. Nelson Mendes Fontoura, j. 27.8.84) É o caso 

dos autos, assim, a recusa do comodatário em entregar o imóvel descrito 

e caracterizado nos autos, caracterizou o esbulho, por isso, a liminar deve 

ser, a meu ver, deferida, eis que, a esta altura, se entrevêem os requisitos 

do artigo 561 do Código de Processo Civil. De qualquer forma, é preciso 

ressaltar, ainda, partindo do princípio de que o juiz não julga a justificação, 

mas tão-só, diante dela se convence ou não da necessidade ou da 

viabilidade de deferir a medida liminar perseguida. No caso há 

necessidade e é viável é o seu deferimento. Face ao exposto, julgo 

procedente a justificação realizada e, com fundamento no artigo 1.210 do 

Código Civil e 560 a 563, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

requerimento de liminar. Intime-se o réu desta decisão, cientificando-se ele 

que o prazo para contestar será contado a partir da data de intimação, na 

forma do parágrafo único, artigo 564 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt 27 de junho de 2018.- Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000784-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DE BESSA - ME (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (RÉU)

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000784-41.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Anulação de Dívida Autor: Edson Rodrigues de Bessa Me (Bessa Elétrica 

e Hidráulica). Réus: Banco Citibank S.A. e Cobremack Indústria de 

Condutores Elétricos Ltda. Vistos etc... EDSON RODRIGUES DE BESSA ME 

(BESSA ELÉTRICA E HIDRÁULICA), com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BANCO CITIBANK S.A. E COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES 

ELÉTRICOS LTDA. Devidamente citado – Banco Citibank S.A.-, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou-a. A 

empresa ré Cobremack Indústria de Condutores Elétricos Ltda, por sua 

vez, restou citada, entretanto, não apresentou defesa, conforme se 

observa da certidão de (id.13815659), 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, 25 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002898-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002898-84.2017 Ação: Cobrança de Reembolso de Despesas Médicas 

Autora: Rosalina Oliveira de Souza. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, apresentou contestação e documentos, arguindo 

preliminar, e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Aduz a ré em sede de 

preliminar, que a ação deve ser extinta por falta de interesse de agir em 

razão do pagamento da cobertura ser realizado em sede administrativa, 

porém, a preliminar não pode prevalecer, pois, como é cediço, após o 

advento da Constituição da República de 1988, que adotou o princípio da 

inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, 

inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é 

mais condição para ajuizamento de ação. Ademais, o pleno acesso ao 

Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 

1988, assim, não cabível impor a alguém a obrigação de propor processo 

administrativo, pois a lei não exige tal desiderato. Neste sentido, o trato 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA – 

RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo a seguradora 

resistido à pretensão deduzida nos autos, especialmente quando o pedido 

inicial foi amplamente contestado, mostra-se presente o interesse 

processual da parte autora, de modo que não há falar em falta de 

interesse por ausência de prévio requerimento administrativo.” (TJ-MS - 

APL: 08114544020148120002 MS 0811454-40.2014.8.12.0002, Relator: 

Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 01/03/2016, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016) O interesse de agir 

consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o 

atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, o interesse 

processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que 

têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a 

tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio 

apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de 

que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável 

como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano 

ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma 

lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A 

exigência, portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende 

a ré, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Ante o exposto, rejeito-a. De outro ponto, 

com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 
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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, 25 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002741-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILACI FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002741-48.2016 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autor: Vilaci Ferreira da Silva. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. 

Vistos, etc... VILACI FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminar e, instada a se manifestar, a parte autora 

permaneceu inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: O pedido de 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 

formulado pela ré, não pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu 

sentir, a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser 

exigida de qualquer seguradora conveniada, conforme entende, também, a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCLUSÃO SEGURADORA LÍDER. 

LITISCONSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. DESNECESSIDADE. Inclusão da 

seguradora líder. A presença da seguradora líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066036930, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 11/08/2015). Aduz ainda, em 

sede de preliminar, que fora realizada a liquidação do sinistro em questão, 

com o pagamento administrativo da indenização, referente à invalidez 

parcial constatada à época e em plena conformidade com a Legislação 

que regulamenta o Instituto DPVAT, tendo a parte autora outorgado plena, 

rasa e integral quitação, requerendo seja o feito julgado extinto sem 

resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Com relação à 

preliminar arguida, tenho que não merece prosperar a tese de 

intangibilidade do ato jurídico perfeito, fundada na validade da plena 

quitação dada quando do recebimento administrativo. Está pacificado o 

entendimento de que o documento passado pelo beneficiário quando do 

recebimento da indenização em valor inferior ao legalmente previsto, ainda 

que se refira a quitação plena e geral, não traduz renúncia a eventual 

diferença remanescente e somente prova o pagamento da quantia 

desembolsada pela seguradora. Consequentemente, não afasta o direito 

do beneficiário prejudicado buscar pelas vias legais a complementação 

devida, nos termos da legislação vigente à época do sinistro. Confira-se a 

respeito a jurisprudência: “SEGURO OBRIGATÓRIO. RECIBO. PAGAMENTO 

PARCIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE INCAPACIDADE. TABELA. 

APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. O 

RECIBO DADO PELO BENEFICIÁRIO DO SEGURO EM RELAÇÃO À 

INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR NÃO O INIBE DE REIVINDICAR, EM JUÍZO, 

A DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO E EM 

CONFORMIDADE COM A LEI QUE REGE A ESPÉCIE. O VALOR DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ 

PERMANENTE É DETERMINADO DE ACORDO COM O GRAU DE 

INCAPACIDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI Nº 

11.482/07, QUE MODIFICOU O ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74, E DE ACORDO 

COM TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA 

SUSEP. A CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS CASOS EM QUE HOUVE 

PAGAMENTO PARCIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO SEGURO 

DPVAT, DEVE INCIDIR A PARTIR DE TAL DATA, CONFORME SÚMULA Nº 

08 DO TJRO.” (TJ-RO - APL: 00039547920118220002 RO 

0003954-79.2011.822.0002, Relator: Desembargador Moreira Chagas, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

28/05/2015) (Grifo nosso) No mesmo diapasão, colaciono o julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PAGAMENTO PARCIAL EXTRAJUDICIAL DA INDENIZAÇÃO – 

POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL DO VALOR 

INDENIZATÓRIO TOTAL DEVIDO - DEDUÇÃO DO VALOR PAGO 

EXTRAJUDICIALMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO 

SOFRIDA – TABELA SUSEP PARA CÁLCULO DA INVALIDEZ –– 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O pagamento parcial do beneficio pela 

seguradora, ao segurado ou seu beneficiário, em sede administrativa, não 

o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença, por ventura existente, de 

conformidade com o valor máximo indenizável” (TJMT – 6ª Câm. Cível – 

RAC 18097/2011 – Rel. Des. José Ferreira Leite – j. 10/08/2011). 2. “Em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, 

observar a respectiva proporcionalidade” (STJ – 4ª Turma – REsp nº 

1119614/RS – Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior – j. 04/08/2009). 3. “No 

seguro obrigatório incide correção monetária desde o evento danoso e 

juros de mora a partir da citação” (STJ – 4ª Turma – REsp 875.876/PR – 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/05/2011, DJe 27/06/2011). 4. 

Honorários advocatícios à base de 15% considerados razoáveis, sendo 

mantidos.” (Ap nº 38593/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no 

DJE 15/11/2013, TJMT) Nessa linha de raciocínio, entendo, pois que se o 

pagamento do seguro DPVAT foi efetivado em valor inferior ao 

estabelecido na lei, não há porque se falar de quitação geral e irrevogável, 

mormente em relação à diferença posteriormente reclamada. Por tais 

argumentos, rejeito-as. Defiro a prova pericial requerida pela ré 

(id.7340876, pág.14), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, 

médico ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser 
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intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de quesitos e 

assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em R$900,00 

(novecentos reais), a cargo da ré, a qual deverá efetuar o depósito, no 

prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e 

horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para 

entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, 

desde já, defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de junho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004453-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004453-73.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Gustavo 

Silva Souza. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, etc... 

GUSTAVO SILVA SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, apresentou contestação e documentos, arguindo 

preliminares e, instada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: O pedido de inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A formulado pela 

ré, não pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de 

qualquer seguradora conveniada, conforme entende, também, a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCLUSÃO SEGURADORA LÍDER. 

LITISCONSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. DESNECESSIDADE. Inclusão da 

seguradora líder. A presença da seguradora líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066036930, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 11/08/2015). Aduz ainda, em 

sede de preliminar, que a ação deve ser extinta por falta de interesse de 

agir em razão do pagamento da cobertura ser realizado em sede 

administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, pois, como é 

cediço, após o advento da Constituição da República de 1988, que adotou 

o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, 

consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da 

via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação. 

Ademais, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto 

na Constituição Federal de 1988, assim, não é cabível impor a alguém a 

obrigação de propor processo administrativo, pois, a lei não exige tal 

desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA 

SEGURADORA – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – INTERESSE DE 

AGIR CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo a 

seguradora resistido à pretensão deduzida nos autos, especialmente 

quando o pedido inicial foi amplamente contestado, mostra-se presente o 

interesse processual da parte autora, de modo que não há falar em falta 

de interesse por ausência de prévio requerimento administrativo.” (TJ-MS - 

APL: 08114544020148120002 MS 0811454-40.2014.8.12.0002, Relator: 

Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 01/03/2016, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016) O interesse de agir 

consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o 

atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, o interesse 

processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que 

têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a 

tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio 

apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de 

que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável 

como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano 

ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma 

lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A 

exigência, portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende 

a ré, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Por tais argumentos, rejeito-as. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.4723746 – Pág.21), assim, para tal, 

nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço 

nesta cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes 

a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$900,00 (novecentos reais), a cargo da ré, a 

qual deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a 

senhora Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, 

intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, 

e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos 

honorários periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida 

a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002364-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOTERO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002364-43/2017 Ação: Cobrança Autor: Sotero Gomes. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

SOTERO GOMES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, 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 privado, 

pleiteando assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fls.22/27 – correspondência ID 

6097999), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). Considerando o fato de que a presente ação versa sobre 

cobrança de seguro obrigatório em decorrência de acidente de veículo 

automotor e, ciente de que é de conhecimento público que a seguradora 

que integra o polo passivo, neste tipo de ação, costumeiramente entabula 

acordo, somente, após a produção de prova pericial, hei por bem não 

designar a audiência de conciliação prevista no artigo 344 do Código de 

Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do 

Código de Processo Civil. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de junho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000219-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000219-14.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Gisleide Pereira Lopes Santos. Ré: Anhanguera 

Educacional Ltda. Vistos etc... GISLEIDE PEREIRA LOPES SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009956-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO ROMAO DELMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009956-41.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Remildo Romão Delmiro. Ré: Unic Educacional Ltda. 

Vistos etc... REMILDO ROMÃO DELMIRO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

UNIC EDUCACIONAL LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação 

e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: 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, 26 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003783-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE CASSIMIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

CAIO CESAR PAVAN OAB - MT20053/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003783-35.2016 Ação: Exibição de Documentos c/c Pedido de Dano 

Moral Autora: Maria de Lourdes Oliveira de Cassimiro. Réu: Banco 

Bradesco Financiamentos S.A. Vistos etc... MARIA DE LOURDES 

OLIVEIRA DE CASSIMIRO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Devidamente citado, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum 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, 26 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003873-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003873-43.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autora: Lúcia Helena do Nascimento. Réus: Banco Losango S.A. – 

Banco Múltiplo e Dismobrás S.A. Vistos etc... LÚCIA HELENA DO 

NASCIMENTO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. – 

BANCO MÚLTIPLO (LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA) E 

DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A. (CITY LAR). Devidamente citado – Banco 

Losango S.A., apresentara contestação e, instada a se manifestar, a 

parte autora impugnou a defesa. A ré Dismobrás Importação, Exportação e 

Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A., por sua vez, restou 

citada, entretanto, permaneceu inerte (id.11966822), 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, 26 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004116-84.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004116-84.2016 Ação: Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação 

de Danos Autora: WW Transportes Ltda Me. Réu: Banco Bradesco S.A. 

Vistos etc... WW TRANSPORTES LTDA ME, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A. Devidamente citado, apresentara contestação 

e, instada a se manifestar, a autora permaneceu inerte, 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, 26 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002440-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI MEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002440-04.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autor: 

Jucinei Meira Santos. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc... JUCINEI MEIRA SANTOS, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 'Ação 

de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório Dpvat' em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, no dia 08 de setembro de 2013, 

em decorrência de acidente de trânsito, sofreu fratura em membro inferior; 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré 

ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos 

de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária 

desde a data do acidente, bem como, honorários advocatícios de 20% 

sobre o valor atualizado da causa. Junta documentos e dá à causa o valor 

de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária”. Devidamente citada, ofereceu 

contestação e documentos (id.3682466; id.3682470), onde procurou 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Em 

preliminar, a inépcia da inicial, ante a necessidade de realização de pedido 

administrativo anterior, configurando a falta de interesse de agir e a 

existência de coisa julgada material, uma vez que o autor ingressou com 

ação de Seguro Obrigatório DPVAT contra Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro Dpvat, perante a 14ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT 

(Atual 8ª Vara Cível de Cuiabá), distribuída em 12 de novembro de 2013, 

tendo a mesma causa de pedir e pedido, restando firmado acordo e 

devidamente quitado o seguro perseguido, configurando a coisa julgada 

material. No mérito, que sejam acolhidas as preliminares e o processo 

extinto e, caso superadas, julgado totalmente improcedente o pedido 

formulado na inicial tendo em vista que a parte autora não comprovou os 

fatos constitutivos de seu direito. Junta documentos”. Instado a se 

manifestar, o autor permaneceu inerte, conforme informa a certidão de 

(id.13772429), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E 

C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma 

vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente 

para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ 

4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 

3.2.92, p.472). De igual forma, "Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder". (STJ 4ª Turma, Resdp 2.832, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório, onde o autor pleiteia a indenização junto à 

empresa ré, relativamente ao acidente de trânsito ocorrido em data de 08 

de setembro de 2013, com ajuizamento da inicial em 26 de agosto de 2016. 

Passo ao exame da matéria prejudicial de mérito. Da análise dos presentes 

autos, verifica-se a ocorrência do fenômeno da litispendência, haja vista 

que a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, processo judicial 

eletrônico n° 1002440-04.2016.8.11.0003, que tramita por este Juízo, 

possui entre outros o mesmo pedido e causa de pedir e, também, envolve 

as mesmas partes do processo n° 49371-70.2013.811.0041 - código 

845715, que tramitou junto ao douto Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá-MT (Atual 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT). Por conseguinte, ocorre 

litispendência quando se reproduz uma ação, já anteriormente proposta. 

Ademais, uma ação é idêntica à outra se são iguais seus elementos 

identificadores, subjetivos e objetivos. Também, é princípio corrente que 

para a configuração da litispendência é indispensável que ocorram: 

identidade de sujeitos, identidade de pedidos e identidade da causa de 

pedir. Ausente qualquer desses pressupostos não há de se falar em 

litispendência. Após verificar a alegação de litispendência, entendo que a 
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mesma merece acolhimento por este juízo. Eis a jurisprudência: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FACE AO 

RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DA 

SENTENÇA COM O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – 

DESCABIMENTO – REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA 

– IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO 

ART. 337, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. Constatada a 

identidade de partes, causa de pedir e pedido, entre a presente ação e 

outra anteriormente ajuizada, consoante previsão no art. 337, § 2º, do 

CPC/2015, a manutenção da decisão que reconheceu a ocorrência da 

litispendência se trata de medida imperativa.” (TJ-MT - APL: 

00002451720148110041 4215/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2017, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2017) “APELAÇÃO – DPVAT – 

LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - O autor ajuizou ação de cobrança em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 21 

de julho de 2012, demanda foi distribuída no Foro Regional de Santana em 

31 de julho de 2013; - Por outro lado, a presente demanda foi ajuizada em 

face da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, distribuída 

no Foro Regional de Itaquera em 13 de abril de 2015; - Apesar do polo 

passivo das duas demandas ser diverso (Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais e Seguradora Líder do Consórcio DPVAT), ambas seguradoras são 

igualmente legítimas para figurar no polo passivo, o que, por si só, não 

afasta a litispendência; - Litigância de má-fé configurada – condenação 

em 5% sobre o valor da causa. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 

10073057520158260007 SP 1007305-75.2015.8.26.0007, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 05/04/2017, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/04/2017) Assim, após verificar 

detalhadamente a alegação de litispendência, não vejo nenhum motivo 

plausível para não acatá-la e, via de consequência, extinguir o processo 

sem julgamento de mérito. Ao derradeiro, há que se ressaltar que o autor 

está a litigar com má-fé. A propósito, o disposto nos incisos II e III, do artigo 

80 do Código de Processo Civil restam claros ao dizer que “Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos; III – usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal” e, no caso dos autos, asseverou 

em sua exordial que sofrera o acidente em 08.09.2013, pugnando pelo 

recebimento integral do seguro, não relatando que já havia interposto ação 

idêntica e recebido os valores em acordo formalizado com a ré. Nestes 

casos, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que 

"...a condenação por litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de 

alguma das hipóteses previstas em lei (art. 17 do CPC) e configuradoras 

do dano processual. Não há de ser aplicada a multa processual se 

ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta 

maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do processo." (Resp 

731197/SP - Teori Albino Zavascki. Pub. 06.06.2005). Ensinam Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery que litigante de má-fé "é a parte 

ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou 

culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, 

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, procrastinando o feito". (NERY JÚNIOR, Nelson. 

ANDRADE, Rosa Maria. Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. 2. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 371). Frisa-se que a 

conduta reprovável do autor acarretou inclusive na realização de atos 

processuais totalmente desnecessários. Deste modo, 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. Sobre a questão: “APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT)– 

LITISPENDÊNCIA – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito 

e aplicação das sanções por litigância de má-fé – Manutenção – Conduta 

que se amolda às hipóteses de litigância de má-fé – Negado provimento.” 

(TJ-SP - APL: 00012935220148260539 SP 0001293-52.2014.8.26.0539, 

Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 09/03/2017, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2017) Nestes termos, 

evidenciada a alteração na realidade dos fatos e a utilização do processo 

para conseguir objetivo ilegal, com fundamento no artigo 80, incisos II e III, 

do CPC, é de ser condenado o autor como litigante de má-fé, no importe de 

(5%) cinco por cento, sobre o valor atualizado da causa, na forma do 

artigo 81 do mesmo estatuto processual. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTA, 

sem julgamento de mérito a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório Dpvat”, aforada por JUCINEI MEIRA SANTOS, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., ambos 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso V do 

Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento da pena de (5%) 

cinco por cento sobre o valor corrigido da causa, a título de litigante de 

má-fé (artigo 81, CPC), bem como, as custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em (10%) dez por cento, sobre o valor atualizado 

da causa (artigo 85, §2º, CPC), observando-se o disposto no artigo 98, 

§3º do mesmo códex. Transitada em julgado, o que deve ser certificado e, 

após feitas as anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 26 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: 1002588-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002588-44.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA FRANCISCA DE FARIAS Parte Ré: 

RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439166 Nr: 7833-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL' BÓ JUNIOR, SIMONE DAL BÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA LUZIA DE GODOI - 

OAB:12393/MT, SOUVENIR DAL BO JUNIOR - OAB:11058/O, SOUVENIR 

DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-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 patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438994 Nr: 7661-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, 

FLAVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDICE SOARES RISSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 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 petitório de folhas nº112, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719487 Nr: 533-16.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES PANORAMA LTDA, MARCIO LUIZ 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMA LOGISTICA LTDA, YASUDA MARÍTIMA 

SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 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 retorno da Carta Precatória de folhas nº 462/469.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726302 Nr: 7237-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIA OLIVEIRA DE MELLO -ME, OTAVIA 

OLIVEIRA DE MELLO

 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 

as correspondências devolvidas de folhas nº99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 706397 Nr: 1111-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FACINCANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 

12314

 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, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450939 Nr: 6119-05.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLAUDIANA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - 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 nº50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 417930 Nr: 390-66.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA

 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 autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as fls. Nº 91/92, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 411253 Nr: 7320-37.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDE GASES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS HONORIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA 

OLIVEIRA - OAB:72002/MG

 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 107/108, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717594 Nr: 13039-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTOS DE BASE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAL LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 128.515

 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, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das informações de folhas nº 109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715255 Nr: 10520-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DOS SANTOS, NELSA DA SILVA 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - 

OAB:198.040 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o desbloqueio dos valores da conta poupança de 
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titularidade da executada Neusa da Silva Ferreira.Providencie-se o 

necessário ao levantamento do valor de R$ 6.902,23 (seis mil, novecentos 

e dois reais e vinte e três centavos), com as devidas atualizações, 

expedindo-se alvará para depósito na conta bancária da executada.Em 

consonância com o pleito do exequente constante às fls. 131, determino a 

intimação da executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

sujeitos à penhora e a localização destes, sob pena de aplicação de multa 

por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, 

inciso V c/c parágrafo único, do CPC/15.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 371406 Nr: 104-93.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE, ESPÓLIO DE NERCINO 

LAZARO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCILENE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte requerida para, caso 

queira, manifestar acerca da r. Decisão de fls. 294/295, vez que a 

intimação anterior saiu em nome do patrono da parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 755709 Nr: 10705-80.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMIG TRANSPORTES LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o patrono da denunciada a lide, o Dr. Renato 

Chagas Correa da Silva, OAB/MT 11.660, para manifestar, caso queira, da 

r. Decisão de fls. 256, vez que o patrono desta não foi devidamente 

intimado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 749285 Nr: 7392-14.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DASCALAKIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARATO A JATO PROMOÇOES LTDA, 

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA FIORINI - OAB:211394

 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 nº117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794750 Nr: 12266-08.2015.811.0003

 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: VINICIUS ALVES CÂMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 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 petitório de folhas nº41/42, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 784746 Nr: 8068-25.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO os patronos das partes para 

MANIFESTAREM, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da certidão de fls. 

100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440596 Nr: 9265-88.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERIKA CASTILHO POLIZEL WILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/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 exequente, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Certidão de folhas nº 130, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 1649 Nr: 1334-64.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMAFE MATERIAIS PARA CONSTRUÃO LTDA, 

CESAR ANTONIO FRANÇA, MARIA BERNADETE CAPELLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A. DE VITTO JR. - 

OAB:4838-A/MT, GERALDO A. DE VITTOR JR. - OAB:4.838-A, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/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 sobre as fls. Nº 552/554, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794060 Nr: 11916-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA KAROLINE ARAUJO BARBOSA

 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 procurador da parte autora, para impugnar a 

Contestação de folhas nº 91/112.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 822468 Nr: 3761-91.2016.811.0003

 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: JOAO FIGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREVELARO TRANSPORTES LTDA - ME, 

FRIBON TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A, VALDIR MATHEUS PAIVA DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 34.384, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA - OAB:15472/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os patronos das partes da r. Decisão de 

folhas nº306/307.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747287 Nr: 6327-81.2014.811.0003

 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: CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE RODRIGUES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 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 82/156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 798813 Nr: 13846-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 757300 Nr: 11679-20.2014.811.0003

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELLE APARECIDA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 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 60/61, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 764281 Nr: 15467-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA CRED S.A- SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BADARÓ DE 

ALMEIDA SOUZA - OAB:22772/BA

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte requerida da r. 

Sentença de fls. 50, vez que a intimação anterior não saiu em nome deste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 300051 Nr: 10678-83.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. ALMEIDA PARAFUSOS - ME, CELSO LUIZ 

DE ALMEIDA, CASSIA APARECIDA MARTINS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/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 160/162, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 740506 Nr: 2309-17.2014.811.0003

 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: ALICIO MAIA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MULTICLICKI BRASIL PUBLICIDADE 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-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 procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas nº125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 733383 Nr: 13398-71.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARLES UILSON HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIBRA S/A (CREDIFIBRA), CREDIFIBRA 

S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SOTOPIETRA - 

OAB:OAB/SP 149.079

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 
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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 nº143 verso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786438 Nr: 8781-97.2015.811.0003

 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: BENEDICTO TOLOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELINA ABADIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Gomes Coelho 

- OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDELINA ABADIA DE SOUZA, Cpf: 

38476967187, Rg: 0514368-3, Filiação: Virginia Maria Abadia, data de 

nascimento: 15/11/1961, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

convivente, do lar, Telefone (66)9601-2460. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 158.670,68 (Cento e 

cinquenta e oito mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e oito 

centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Benedicto Tolosa, brasileiro , viúvo aposentado, RG 

1.338.68 SSP/MT, CPF 168.090.928-20, propor a presente ação monitória 

em face de VALDELINA ABADIA DE SOUZA, portadora RG 514384/MT, 

CPF 384.769.671-87, DOS FATOS: o autor e credor da Ré na importancia 

de R$70.000,00(setenta mil reais)representado por uma nota promissora 

vencida, protestada e não quitada, a dívida atualizada com juros de mora a 

1% ao mês e de R$158,670,68(cento e cinquenta e oito mil seiscentos e 

setenta reais e sessenta e oito centavos), o autor possui documentos 

comprobatório da dívida, OS PEDIDOS: citação da ré por edital, para pagar 

a importância poleitada, ou oferecer embargos, sob pena de constituir -se 

de pleno, o título executivo judicial, embargada ou não a presente demanda 

requer a sua total procedência, com a condenação final da ré, para o 

pagamento integral do valor corrigido, sob pena de serem-llhe penhorados 

tantos bens quanto bastem para o pagamento da principal, despesass 

acrescidas de custas processuais e honorários advocatícios, a 

procedencia do pedido monitório e, se for o caso, o prosseguimento pela 

conversão em mandado executivo, protesta por todas as provas em 

direito admitidas, em especiais as documentais e testemunhais, dá se o 

valor da causa R$ 158.670,68(cento e cinquenta e oito mil centoe setenta 

reais e sessenta e oito centavos)Termos em que, pede deferimento.

Despacho/Decisão: 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.Indefiro o pedido de 

negativação do nome da ré junto ao cadastro de inadimplentes, visto que a 

presente demanda se trata de ação de conhecimento, em que até o 

momento não houve a citação da demandada.Expeça-se o necessário, 

com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena Amélia Moraes 

dos Santos, digitei.

Rondonópolis, 27 de junho de 2018

Solange de Lucena Dantas Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816816 Nr: 1845-22.2016.811.0003

 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: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I F REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP/153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RAYMUNDO - 

OAB:109854

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para que compareça a esta 

escrivania da 2ª Vara Cível, com a finalidade de RETIRAR a CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA, para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 775700 Nr: 4531-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JHON DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MITICO MIYOSHI, CARLA REGINA 

GUBERT, EDSON DE SOUSA, EMERSON DE SOUSA, DALLIANE 

CARVALHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para que compareça a esta 

escrivania da 2ª Vara Cível, com a finalidade de RETIRAR a CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA, para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 721609 Nr: 2630-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE NUNES OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Cumprimento de Sentença, ante a realização de buscas de bens por meio 

dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos últimos 02 (dois) 

anos, tornando incabível, neste caso, nova busca de bens pelos sistemas 

já utilizados sem a apresentação de novos argumentos a justificá-lo, 

IMPULSIONO o presente, para o fim de INTIMAR a parte exequente para 

que, em 05 (cinco) dias, INFORME bens passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, 

CPC/2015.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 44636 Nr: 2511-24.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA, 

ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, LIVRARIA E PAPELARIA 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/RO5553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5681/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para que junte aos autos 

as matrículas atualizadas dos imóveis relacionados às fls. 148/150, nos 

termos do despacho de fls. 151, conforme a seguir transcrito: "Vistos etc. 

Proceda o exequente a juntada das matrículas atualizadas dos imóveis 

cuja constrição requer, em 15 (quinze) dias.

Estando em termos, conforme alegado, defiro o pedido retro. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 803520 Nr: 15743-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINE SARAIVA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/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 nº 56/57, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794065 Nr: 11921-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707051 Nr: 1801-42.2012.811.0003

 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): ADALTO TEIXEIRA, ARNALDO FRANCISCO 

TEIXEIRA, CRISTÓVÃO JOSÉ TEIXEIRA, SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA 

TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA, ROSMARI 

DE C. CAVASAN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT, WALDEMAR NESTOR DE 

ARAUJO FILHO - OAB:MT/8053

 Vistos etc.Observa-se que, devidamente citada/intimada a efetuar o 

pagamento no prazo de lei, a parte executada se manteve inerte.Diante 

disso, pretende o credor a penhora on line de valores suficientes para 

garantir a execução. Veja que a redação conferida ao art. 835, I, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil) é no seguinte sentido:Art. 835. 

A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:I - dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Assim, 

diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora, 

conforme requerido.Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos 

autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro, depositada nas contas bancárias em nome dos executados 

ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA, ROSMARI DE C. CAVASAN TEIXEIRA, 

SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA e ADALTO TEIXEIRA, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 429167 Nr: 11296-18.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440460 Nr: 9129-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILOIR DELLA LIBERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Vistos etc.De início, defiro o petitório de fls. 143/146. Proceda-se às 

anotações necessárias no registro, distribuição e capa dos autos. 

Observa-se que, devidamente citada/intimada a efetuar o pagamento no 

prazo de lei, a parte executada se manteve inerte.Diante disso, pretende o 

credor a penhora on line de valores suficientes para garantir a execução. 

Veja que a redação conferida ao art. 835, I, da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil) é no seguinte sentido:Art. 835. A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem:I - dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira; Assim, diante da realidade 
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processual, viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias da parte devedora, conforme requerido.Por 

esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro, depositada nas contas 

bancárias em nome da parte executada, no valor indicado pelo exequente, 

por meio do sistema BACEN-JUD.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707779 Nr: 2594-78.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Observa-se que, devidamente citada/intimada a efetuar o 

pagamento no prazo de lei, a parte executada se manteve inerte.Diante 

disso, pretende o credor a penhora on line de valores suficientes para 

garantir a execução. Veja que a redação conferida ao art. 835, I, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil) é no seguinte sentido:Art. 835. 

A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:I - dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Assim, 

diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora, 

conforme requerido.Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos 

autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro, depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, 

no valor indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD.[..]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438426 Nr: 7093-76.2010.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, JULIANO TANNUS - OAB:10292/MS, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:7.206-B, MARCUS 

PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BATISTA GUSMAO - 

OAB:OAB/MT4.062

 INTIMAÇÃO das partes da audiência de Instrução e julgamento designada 

para o dia 22/08/2018, às 14h00min, nos termos da decisão a seguir 

transcrita: Vistos etc. Trata-se de ação de natureza cível, em que este 

Juízo vislumbra a possibilidade de que os litigantes ora envolvidos 

cheguem à solução consensual do conflito ora submetido à apreciação 

judicial. Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a 

fim de criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios 

judiciais constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder 

Judiciário, consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no 

Novo Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. Assim, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

14h, a ser presidida por esta magistrada. Consigno, por oportuno, que, 

considerando que o processo em exame não demanda produção de 

novas provas, reclamando julgamento antecipado da lide, NÃO SENDO 

OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO SENTENCIADO NA 

AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 387969 Nr: 1677-35.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL CAVALCANTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 - DF, MIRIAM 

GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/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 que, no prazo legal, 

manifestem-se acerca das informações de folhas nº424/429, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 424310 Nr: 6498-14.2009.811.0003

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON BRUNO SOUZA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/ 8.530-A, 

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 105.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716695 Nr: 12091-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N A GASQUES SUARES, NATALICIO APARECIDO 

GASQUES SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 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 dos litigantes, para manifestarem em 

15 (quinze) dias, conforme r. Decisão de folhas nº 191, requerendo, para 

tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 425326 Nr: 7526-17.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, GERFÂNIA DO SOCORRO DAMASCENO 

DA SILVA - OAB:17.552/GO, INAIARA SILVA TORRES - OAB:29.439/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca da r. 

Decisão de folhas 127/128, com dispositivo a seguir: "(...)INDEFIRO o 

pedido de penhora on line, haja vista que já realizado em mais de uma 

oportunidade neste feito, sem sucesso. Dessa forma, intime-se a 

exequente para requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de 

penhora da devedora, sob pena de suspensão e arquivamento posterior 

dos autos, consoante artigo 921 do CPC/2015. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 703082 Nr: 11060-95.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERPHOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, para que, no prazo 

legal, manifeste-se acerca do petitório de folhas nº169/170, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 425104 Nr: 7290-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARIA FABRIN DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, GERFÂNIA DAMASCENO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida e juntada às fls. 110, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 434340 Nr: 3006-77.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAGON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA, 

JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora para fim de 

esclarecer acerca do petitório de fls. 170, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 61289 Nr: 9670-81.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a pesquisa junto ao sistema 

RENAJUD sobre a existência de veículos em nome da parte executada, 

bem como a inserção da restrição pretendida, caso localizados bens 

desembaraçados, conforme art. 835, IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, no 

silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729277 Nr: 9972-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA BARBOSA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ALVES PEQUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR D`MOURA - 

OAB:MT/5.681, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, 

WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida, para que compareça a 

esta escrivania da 2ª Vara Cível, com a finalidade de RETIRAR o Ofício 

Expedido, para seu devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727088 Nr: 7980-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - 

OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:16.846/MT 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 os patronos das partes da r. Decisão de folhas nº 90, 

nestes termos: "Com a juntada do cálculo, vista às partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, e conclusos".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 799705 Nr: 14275-40.2015.811.0003

 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: OLIVIA ZUCATO JULIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Intimação dos patronos das partes, para manifestarem acerca das 

correpondências devolvidas, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

designação de audiência em data proxima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 96542 Nr: 8403-06.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEREIRA DAL BO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIM LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEIDA DE VARGAS E 

BERNARDES - OAB:135.811B OAB/SP, MAGDA MONTENEGRO - 

OAB:8.055 OAB/DF

 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 petitório de folhas nº 406/409, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 383079 Nr: 11213-07.2006.811.0003
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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: EMERSON PINHEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO MACIEL, MARIA AUXILIADORA 

MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORESTES MIRAGLIA CARVALHO 

- OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2731/MT, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:MT/10609

 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.: 790456 Nr: 10407-54.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DALLA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 [...]. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento voluntário, desde já resta 

autorizado o levantamento, caso seja feito por depósito judicial, e mediante 

a presença dos requisitos legais aplicáveis. Publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 800721 Nr: 14654-78.2015.811.0003

 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.B CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDO CARDAN - VERNISSE E VERNISSE 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAS DE 

ANDRADE NETO - OAB:3.052-A

 Vistos etc. Em face da concordância da parte requerida com a oitiva da 

testemunha faltante da autora em nova data, designo, para este fim, o dia 

21 de agosto de 2018, às 17h. A parte autora comparecerá ao ato 

acompanhada da testemunha em questão. Os presentes saem intimados. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002078-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007597-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PATRICIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T4F ENTRETENIMENTO S.A. (REQUERIDO)

MARIA BETHANIA VIANNA TELLES VELLOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

PEDRO AVILA PASSOS OAB - RJ130848 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000867-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NUNES DE SOUZA E MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002618-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LION IND E COM DE GELO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002066-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELCIO VINICIUS SILVA LATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709788 Nr: 4727-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG BAG MT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS LTDA ME, LUCAS RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, 

FERNANDA CAPOTE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 709788.

 Vistos etc.

 Ante o noticiado pelo exequente à fls. 148, intime-o, na pessoa do seu 

patrono regularmente constituído, para apresentar aos autos no prazo de 

05 (cinco) dias, o mencionado acordo firmado entre as partes.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Rondonópolis - MT, 13 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825473 Nr: 4806-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI MOTTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Código nº. 825473.

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do representante do Ministério Público à fls. 

211, designo audiência de conciliação para o dia 13 de agosto de 2018 às 

16h00.

 Intime as partes.

 Cumpra. Expeça o necessário.

 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.: 715513 Nr: 10799-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A jurisprudência não discrepa:" EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. SUSPENSÃO 

DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 795, II, DO CPC. 

PRECEDENTES DO STJ. Nos termos da jurisprudência do STJ, no processo 

executivo, a convenção das partes quanto ao pagamento do débito não 

tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento 

da obrigação (art. 792, CPC). Se no acordo entabulado e homologado as 

partes expressamente não tiveram a intenção de novar a dívida objeto de 

execução, revela-se impossível entender a ocorrência da hipótese de 

extinção do feito prevista no artigo 794, II, CPC.A extinção do feito de 

execução pela homologação de acordo que implica remissão total da 

dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com a extinção do processo de 

conhecimento pela transação das partes (art. 269, III, CPC). No primeiro, 

suspende-se o feito executivo até o cumprimento da obrigação pactuada 

no acordo. Já no segundo, extingue-se o processo de conhecimento com 

resolução de mérito, ficando o acordo apto a fundar cumprimento de 

sentença.APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)

(S): MENICONI E SILVA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA-ME E OUTRO(A)(S), ROBSON DA SILVA. (grifei)Dessa forma, 

homologo o acordo entabulado entre as partes e suspendo o processo até 

o seu efetivo cumprimento ou até nova manifestação dos 

interessados.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 14 

de junho de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709090 Nr: 3993-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LUIZ DOS SANTOS, SEBASTIÃO 

APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 709090

Vistos etc.

Considerando que a manifestação do credor à fls. 135, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 14 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763438 Nr: 15100-18.2014.811.0003

 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: FELIPE ATILAS SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO TOMAZ CARVALHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 .Código nº 763438.

Vistos etc.

Considerando a resposta do item “4” do laudo à fls. 204, que assim dispõe: 

“Difícil este perito avaliar o nexo causal da necessidade do uso deste 

medicamento com o alegado acidente de trânsito”, determino a 

complementação da perícia a ser realizada por profissional técnico 

especialista em neurologia.

Nomeio como perito do Juízo o Dr. Darly Lino De Carlos, independente de 

compromisso, com endereço na Avenida Bandeirantes, nº 1404, centro – 

Clineo, nesta cidade.

Intime-o para apresentar proposta de honorários, bem como para dizer se 

concorda em realizar a perícia que será custeada pelo Estado, vez que 

ambas as partes são beneficiárias da Justiça Gratuita.

Vindo a proposta, voltem-me conclusos.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 6122-43.2000.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L S DE OLIVEIRA E MENEZES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - 

OAB:OAB/SP 15335

 .Código nº 274671.

Vistos etc.

Retifique a capa dos autos e os demais registros constando no polo 

passivo “Massa Falida de JCV Participações e Negócios S.A, 

representada pelo síndico dativo Alfredo Luiz Kugelmas”.

Antes de apreciar os demais pedidos à fls. 255/256, intime a credora para 

que informe em qual fase se encontra o processo falimentar (fls. 202), 

bem como se houve o encerramento da falência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815504 Nr: 1395-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE GIACOMELLI, NILSO JOÃO 

GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O

 Código nº 815504

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Credor: Itaú Unibanco S/A

Devedores: Mariane Giacomelli e outro

Vistos etc.

ITAÚ UNIBANCO S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de MARIANE 

GIACOMELLI e NILSON JOÃO GIACOMELLI, também qualificados no 

processo, visando o recebimento da quantia de R$ 136.743,89.

 À fls. 103/106 as partes noticiam a realização de acordo e requerem sua 

homologação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A petição de acordo encontra-se apta para surtir seus efeitos.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 487, inciso III, "b", do CPC. Custas e honorários 

advocatícios na forma acordada. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 14 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 316866 Nr: 5837-45.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 CD. PROC. 316866

Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se que a petição constante à fls. 161, embora 

conste o número correto do processo, foi redigida por terceira pessoa, 

estranha à lide, de modo que determino o desentranhamento da 

mencionada petição.

 Ato contínuo, intime o credor pessoalmente por ARMP e seu patrono 

constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção da presente ação.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 282092 Nr: 5507-19.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKIRRONY MENDES NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON RICHTIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 .Código nº 282092.

Vistos etc.

Cumpra a Sra. Gestora o determinado no item “I” da decisão à fls. 448, 

expedindo o necessário.

Observa-se que o pleito do credor à fls. 479/483, já foi objeto de 

apreciação conforme os termos da decisão à fls. 469, bem como das 

informações obtidas pelos Sistemas BacenJud (Banco Central), Sistema 

RenaJud (Detran) e Sistema Infojud (Receita Federal) à fls. 470/476.

Intime o credor para promover o andamento do feito, indicando outros 

bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777274 Nr: 5167-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LINDOMAR B. DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 777274

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 76, defiro o pedido de 

suspensão do feito, até a data de 27/12/2018, nos termos do artigo 10º, 

da lei nº 13.340/2016.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 14 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 387721 Nr: 1424-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEZAR DALLA CORTE, FERNANDO 

SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT/6824, RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:OAB/MT7222-B
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 CD. PROC. 387721

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora e avaliação do imóvel sob a matrícula nº 

7.613, do CRI da Comarca de Guiratinga/MT, pertencente ao devedor, 

resguardando a meação do cônjuge.

 II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos 

artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 III – Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, pessoalmente, via 

ARMP, seu cônjuge, se casado for, bem como os credores hipotecários, 

nos termos dos artigos 841, §2º, 842, 843 e 847, do CPC.

IV – Havendo o decurso do prazo sem manifestação, expeça Carta 

Precatória para a Comarca de Guiratinga /MT, com prazo de 30 (trinta) 

dias, para avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. 

Após, digam as partes.

V – Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 30698 Nr: 8191-24.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A, DALTON ADORNO TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 CD. PROC. 30698

Vistos etc.

Considerando a certidão constante à fls. 335, intime o credor 

pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção da presente 

ação.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773606 Nr: 3784-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTHES APARECIDA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S.A, POSTO IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Código nº. 748941

Vistos etc.

Com a baixa dos autos à origem, intime as partes para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Observa-se que houve a inversão do ônus da sucumbência na Instância 

Superior, porém a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

razão pela qual deixo de determinar a atualização e recolhimento das 

custas.

Após, não havendo manifestação das partes, ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421568 Nr: 3730-18.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMIR DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAQUE MAGGI SCHEFFER, FERNANDO 

MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 CD. PROC. 421568

Vistos etc.

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pelo requerente, implicará na modificação da decisão recorrida, 

intime o requerido, na pessoa de seu patrono constituído 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, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 862391 Nr: 4045-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ELENA AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 CD. PROC. 862391

Vistos etc.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte requerida, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos à fls. 

94/106 comprovam a hipossuficiência.

Considerando a manifestação à fls. 91, bem como a divergência em 

relação ao valor devido para quitação do débito, objeto da lide, determino a 

produção de prova pericial contábil.

Nomeio perito do Juízo o senhor MISHEL COELHO BATISTA, com endereço 

nesta urbe, telefone: (66) 9903-3386. Intime-o para apresentação de 

proposta de honorários, currículo, com comprovação da especialização e 

contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

sua intimação (art. 465, §2º, do CPC).

Como quesito do Juízo deverá o expert mensurar, como nos documentos 

que instruem a inicial e a contestação, o efetivo montante pago e quanto 

ainda resta a ser pago ou não pelos autores, com a dedução das 

despesas operacionais e tributárias.

Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as partes, por meio de 

seus procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, 

apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC).

Após, imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor 

dos honorários periciais, que serão suportados por ambas as partes, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, na forma 

estabelecida no artigo 95, do CPC/15.

Consigno que a parte dos honorários periciais cabíveis à embargante 

serão exigíveis ao término da demanda do embargado, porventura seja 

esta vencedora, ou do Estado, caso vencida na ação.

A audiência de instrução será oportunamente designada, após a 

realização do trabalho técnico, se necessária.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445312 Nr: 494-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANOTTO JÚNIOR, TRANSCLAZA 

LTDA, RODRIGO SOUSA LAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 445312

Vistos etc.

Indefiro o pedido à fls. 212, vez que o feito trata-se de ação monitória, 

sendo o arresto on line/provisório, cabível nas Ações de Execução, 

conforme dispõe o artigo 830, do CPC.

Intime o credor pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, via DJE, para promover o andamento 

do feito, promovendo a citação do requerido Rodrigo Sousa Lage, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 269311 Nr: 2728-28.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA ARAÇATUBA LTDA, ANGELO 

FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 269311.

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753259 Nr: 9417-97.2014.811.0003

 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: JAIME SELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A(BANCO PANAMERICANO 

S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT/3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 753259.

Ação Revisional de Contrato

Autor: Jaime Sela

Réu: Banco Pan S.A

Vistos etc.

JAIME SELA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO em face de BANCO PAN S.A, também qualificado no 

processo.

 No curso do processo as partes informam que se compuseram, pelo que 

requerem a homologação do acordo e a consequente extinção do feito 

(fls. 90/91).

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 da avença comportará a execução da 

sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC.

 Ex positis, homologo o acordo constante nos autos para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, 

do CPC. Custas já recolhidas. Honorários advocatícios na forma acordada. 

Deixo de determinar a extinção do feito vez que já consta uma decisão 

com prestação jurisdicional formalizada. Decorrido o prazo recursal, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 15 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 45248 Nr: 2705-24.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES, JOSÉLIA 

FERREIRA DA SILVA, GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 .Código nº 45248.

Vistos etc.

Antes, intime o executado para proceder o recolhimento do valor dos 

honorários periciais fixados pelo e. TJMT (R$ 3.000,00), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de considerar-se como válido os cálculos 

apresentados pela contadoria judicial à fls. 467/468.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802840 Nr: 15542-47.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GONÇALVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Código Processo nº. 802840

Vistos etc.

CLAUDIONOR GONÇALVES NUNES, já qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPTIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

PEDIDO LIMINAR em face de EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A, também qualificada no processo.

 Após o retorno dos autos da 2ª instância, as partes noticiam a realização 

de acordo (fls. 125/126).

À fls. 127/130, a empresa ré juntou o comprovante de pagamento do 

acordo.

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 da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com amparo do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a extinção do feito 

vez que já consta uma decisão com prestação jurisdicional formalizada. 

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, 15 de junho de 2018.
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 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762517 Nr: 14720-92.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMENIGUE STEVERSON DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARQUES RIBEIRO DE SOUZA, 

REGINA CELI MARQUES RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 CD. PROC. 762517

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 116, nomeio, em substituição ao 

perito nomeado anteriormente, o médico perito Dr. Alexander Paul 

Winnikow, independente de compromisso, com endereço profissional na 

Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 

78.705-057, Fone 66-99984-5324.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 105.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800241 Nr: 14502-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAYNE RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:MT- 3764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Código nº. 800241

Vistos etc.

Com a baixa dos autos à origem, intime as partes para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Observa-se que houve a inversão do ônus da sucumbência na Instância 

Superior, porém a embargante é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual deixo de determinar a atualização e recolhimento 

das custas.

Após, não havendo manifestação das partes, ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418273 Nr: 702-42.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PORTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 .Código nº 418273.

Vistos etc.

Intime a autora para juntar cópia legível do comprovante de pagamento à 

fls. 21, bem como para manifestar acerca dos termos da defesa 

apresentada à fls. 188/189, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 351, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778338 Nr: 5565-31.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 .Código nº 778338.

Vistos etc.

I - Ante os termos da decisão do e. TJMT à fls. 260/264, retifique a capa 

dos autos e os demais registros excluindo do polo passivo da lide a 

denunciada à lide Brasil Veículos Cia de Seguros.

II - Intime a autora para juntar cópia legível do documento à fls. 106-v, 

identificado na inicial como nº 7, no prazo de 05 (cinco) dias.

III – Intime a requerida para manifestar acerca dos documentos juntados na 

impugnação a contestação à fls. 222/229, no prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713984 Nr: 9139-67.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, JOSE CARLOS 

CARVALHO JUNIOR, PATRÍCIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:OAB/MT7172, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 CD. PROC. 713984

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento de valores, observando os dados 

bancários fornecidos à fls. 212 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814357 Nr: 997-35.2016.811.0003

 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 MERCEDES- BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERIORANA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284

 Código nº 814357
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Vistos etc.

Intime o autor para providenciar o recolhimento das diligências cotadas 

pelo Meirinho à fls. 108, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, promover 

o regular andamento do feito, requerendo o entender de direito.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803389 Nr: 15696-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, WANDER 

FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Código nº. 803389

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ação foi julgada 

improcedente em Primeira Instância, sendo os honorários advocatícios 

majorados no Juízo ad quem. Considerando que os embargantes, 

vencidos, já recolheram as custas judiciais, intime as partes da baixa dos 

autos à origem.

Nada sendo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe os autos 

ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447804 Nr: 2983-97.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R W FERREIRA DO NASCIMENTO - ME, RONNY 

WDSON FERREIRA DO NASCIMENTO, ODETE ANGELINA RASIA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 447804

 Vistos etc.

I – Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias.

II – Decorrido o lapso suspensivo, diga o exequente, independente de 

intimação.

III – Não havendo manifestação, certifique e intime o credor, pessoalmente, 

para impulsionar o feito, por meio de carta com AR.

IV – Permanecendo a inércia, certifique e voltem-me conclusos.

V – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775634 Nr: 4502-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE COPP AGR DOS PROD R R SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 775634.

Vistos etc.

Observa-se que o pleito do credor à fls. 133, já foi objeto de apreciação 

quando da decisão proferida à fls. 92 e ante as informações do Sistema 

RenaJud à fls. 93 e Infojud à fls. 95/128.

 Assim, indefiro o pedido para realização de novas consultas (fls. 133), 

vez que o exequente sequer se manifestou das obtidas anteriormente, 

conforme consta na certidão à fls. 130.

Intime.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729188 Nr: 9905-86.2013.811.0003

 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): ANTONIA FELIZATE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 729188.

Vistos etc.

Antes de apreciar o pedido à fls. 105, intime o credor para juntar a 

certidão de óbito da requerida, bem como traga a certidão de inexistência 

de inventário/arrolamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 888445 Nr: 1160-44.2018.811.0003

 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: R COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - 

ME, DIEGO HECKLER PIPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 888445

 Vistos etc.

 R COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO contra ITAÚ 

UNIBANCO S/A, também qualificado no processo, objetivando a exclusão 

de restrição sobre o veículo descrito na inicial.

O exequente/embargado requereu a extinção da demanda executiva, cujo 

pleito restou deferido por este Juízo, inclusive com determinação da 

restrição sobre o veículo/caminhão, objeto da lide.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

O credor requereu desistência da ação de execução, na qual houve a 

restrição sobre o automotor de propriedade da embargante.

Assim, considerando a homologação da desistência da execução, 

inclusive com determinação para baixa da restrição sobre o veículo 

descrito na inicial, impõe-se a necessária extinção do processo em face 

da sua flagrante perda do objeto.

Ex positis, julgo extinto o feito nos termos dos artigos 17 e 485, inciso VI, 

do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem 

verba honorária uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 18 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUIZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 293608 Nr: 8147-58.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Código Processo nº. 293608

Vistos etc.

Antes de analisar o pedido constante à fls. 460, intime o credor na pessoa 

do patrono constituído para que traga aos autos o demonstrativo 

atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Rondonópolis-MT, 18 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719480 Nr: 525-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO VEÍCULOS, JOSE RENER GOMES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 719480

Vistos etc.

ITAÚ UNIBANCO S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de UNIÃO 

VEÍCULOS e JOSÉ RENER GOMES DOS SANTOS, também qualificados no 

processo, pleiteando o recebimento da importância de R$ 119.362,99.

 A parte executada não foi citada. À fls. 133, o credor requerer a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil . Julgo, em consequência, 

extinto o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo exequente. Sem verba 

honorária uma vez que angularização processual não se aperfeiçoou. 

Determino a baixa da restrição sobre os veículos descritos à fls. 99. Com 

a renúncia ao prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 18 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 747732 Nr: 6588-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO PEREIRA, ROSELI DE FATIMA 

MARCONDES PEREIRA, SUELI DE BARROS SUZUKI, JOSE DONIZETE 

FUZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 .Código nº 747732.

Vistos etc.

Analisando os autos, observa-se que a autora pretende usucapir o imóvel 

sob a matrícula nº 24.589, do CRI local, identificado no mapa à fls.16, como 

Lote 4-A, Quadra 75, tendo como confrontantes os Lotes 4-B, 3 e 1/15-A.

Consta apenas a comprovação da titularidade do imóvel lindeiro – Lote nº 

03, de propriedade de José Fuzetti, que foi devidamente citado à fls. 66-v.

Assim, para que não haja futuras alegações de nulidade processual, 

determino que a demandante traga aos autos cópia da matrícula dos 

imóveis sob os nº 4-B e 1/15-A e/ou certidão cartorária indicando a 

inexistência das mesmas, declinando, ainda, que são os proprietários dos 

mencionados lotes, bem como de seus cônjuges, se casados forem, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732486 Nr: 12689-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736-MT, 

CARLOS ALBERTO BUENO - OAB:17439/A, KALITA C. SEIDEL DA 

SILVA - OAB:20161-01, REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 Código Processo nº. 732486

Vistos etc.

 Não havendo irresignação das partes, homologo os honorários periciais à 

fls. 542/543. Intime a requerida Agropecuária Cavalca MT Ltda para 

formalizar, integralmente, o depósito dos honorários conforme dispõe o 

artigo 95, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para dar início aos trabalhos, 

consignando que levantará 50% quando do início dos trabalhos e 50% na 

conclusão e entrega do laudo, na forma estabelecida no artigo 465, §4º, 

do Código de Processo Civil.

O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 20(vinte) dias, contados 

da intimação do expert.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 758002 Nr: 12128-75.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIA DE JESUS FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699, DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - 

OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 Código nº 758002

Vistos etc.

Defiro à demandada os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja 

vista que ela comprova sua condição de hipossuficiente (fls. 165/176).

Ademais, em consulta ao sistema INFOJUD comprovou-se a inexistência 

de bens e/ou quaisquer outros patrimônios em nome da requerida, além 

dos seus vencimentos como funcionária pública.

Considerando o caráter confidencial das informações constantes do IR, 

determino o arquivamento em pasta própria à disposição das partes e do 

Juízo.

Intime os autores manifestarem-se sobre os pedidos formulados pela ré e 

documentos à fls. 130/164, no prazo legal.

Cumpra.
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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.: 432303 Nr: 967-10.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, 

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17449-A

 .Código nº 432303.

Vistos etc.

Após consulta ao PJE-2º Grau, obteve-se a informação que o A.I. nº 

1001751-66.2016.8.11.0000 não foi conhecido, conforme extrato anexo, 

pelo que mantenho os termos do item “3” da decisão à fls. 172-v, em 

relação ao indeferimento do pedido de reavaliação do bem penhorado à 

fls. 49.

Oficie ao Juízo deprecado da Comarca de Brasnorte/MT (fls. 225), para 

que informe acerca do cumprimento da carta precatória relativa a penhora, 

avaliação e alienação do imóvel sob o nº 3368.

Conforme consta na decisão à fls. 151, foi determinada a expedição de CP 

para penhora, avaliação e venda judicial dos maquinários agrícolas dados 

em garantia, descrito à fls. 146 e, dentre eles está relacionado o trator 

penhorado sob a placa HQG-3978. Assim o pleito à fls. 226 não possui 

razão de ser, vez que já houve a determinação de venda do mencionado 

bem. Oficie ao Juízo deprecado da Comarca de Tapurah/MT, para que 

informe acerca do cumprimento da CP sob o nº 51177.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 19 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751437 Nr: 8516-32.2014.811.0003

 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: CRISTIANE BALBINO VELOSO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NODETES MODESTO CARDOSO, 

OLGA MODESTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CASO DOS AUTOS. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O benefício da justiça gratuita 

pode ser concedido a qualquer momento. Entretanto, em regra, os efeitos 

do acolhimento do respectivo pedido são para o futuro, não retroativos.2. 

"(...) A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do EREsp 255.057, 

concluiu ser cabível a concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, na fase de execução. Todavia, não se vislumbra a possibilidade 

de seus efeitos retroagirem para alcançar a condenação nas custas e 

honorários fixados na sentença do processo de conhecimento transitada 

em julgado, sob pena de ofensa ao art.467 do CPC. Precedentes. Súmula 

83/STJ." (AgRg no REsp 1448189/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

T2-SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014).3. Recurso 

conhecido e não provido. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1277546-5 - Foz do 

Iguaçu - Rel.: Fábio Haick Dalla Vecchia - Unânime - - J. 

17.03.2015)”Assim, certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação.Intime a exequente para promover o 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, juntando, 

inclusive o demonstrativo de débito atualizado no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 19 de junho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803086 Nr: 15629-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NILTON ROBERTO DE ARAUJO, EMILSON SILVA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOMSER COOPERATIVA MISTA DE BENS E 

SERVICOS RONDONOPOLIS LTDA, MÁRIO SÉRGIO MAGALHÃES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 803086.

Ação Cautelar Inominada

Requerentes: José Nilton Roberto de Araújo e outro

Requerida: Coomser Cooperativa Mista de Bens e Serviços Rondonópolis 

Ltda

Vistos etc.

JOSÉ NILTON ROBERTO DE ARAÚJO e outro, qualificados nos autos, 

ingressaram com AÇÃO CAUTELAR em face de COOMSER 

COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS RONDONÓPOLIS LTDA, 

também qualificada no processo, visando a manutenção do salário e todos 

os benefícios até a conclusão do processo administrativo instaurado.

Houve o declínio da competência para a Justiça do Trabalho desta 

Comarca (fls. 53/55).

Fora suscitado conflito de competência, onde o STJ declarou a 

competência deste juízo para processar a demanda (fls. 74/77).

Intimados para informarem a situação posta nos autos ainda perdurava, os 

demandantes quedaram-se inertes (fls. 82).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Após consulta ao Sistema PJE, constatou-se que o demandante ingressou 

com a Ação Principal em face da requerida, buscando a declaração de 

nulidade de procedimento administrativo de exclusão de cooperado com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, que tramita perante 

esta Vara Cível sob o nº 1002396-82.2016.8.11.0003.

Assim, em sendo proposto o pedido principal acerca dos fatos narradas 

nesta cautelar, impõe-se a necessária extinção do processo em face da 

sua flagrante perda do objeto.

Ex positis, julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VI 

do CPC, ante a perda do interesse processual. Condeno os requerentes 

ao pagamento das custas processuais. Entretanto, suspendo a cobrança 

em face do benefício da Justiça Gratuita, que ora defiro. Deixo de 

condenar ao pagamento dos honorários advocatícios vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado 

ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 19 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 846653 Nr: 10422-86.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEGAS ORLATO & SOUZA LTDA - LVX LOGISTICA 

FLORESTAL, LUIS PAULO SOUSA ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte embargante para manifestar sobre a 

contestação e documentos de fls. 81/107, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 759829 Nr: 13263-25.2014.811.0003

 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: 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 65/69), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a 

parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433226 Nr: 1890-36.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLDO MARTY JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI VITORIO MARCHETT, ESPÓLIO DE JOSÉ 

OSMAR BORGES, AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROTTER MEDA - 

OAB:PR/25.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 167/168, 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.: 803923 Nr: 15867-22.2015.811.0003

 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: PARA AUTOMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGINO GOMES VIEIRA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 56/67), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a 

parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51624 Nr: 38-31.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FABIOLA ROCHA FREITAS, CASSIMIRO 

DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte exequente do 

desarquivamento dos autos, solicitado a fl. 125/128. Decorrido o prazo 

legal sem manifestação, retornar os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 829533 Nr: 5778-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DA CRUZ PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146

 INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO PARA VISTA DOS AUTOS, NO PRAZO 

LEGAL, CONFORME REQUERIDO ÀS FLS. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432545 Nr: 1210-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/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. 346. 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.: 799932 Nr: 14375-92.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO PAN 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de fls. 31/44 e fl. 93/110, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824753 Nr: 4530-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE 

LTDA, MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLAN IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO 

DE FLS. 72 A SEGUIR TRANSCRITA:" Certifico que o comprovante de 

diligência recolhida à fls. 71 verso não foi depositado na conta do Site do 

TJMT , motivo pelo qual deverá recolher a diligência corretamente para 

cumprimento do mandado.."BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 892687 Nr: 2690-83.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUBLA VALENTIM RAMOS, IRAIDES FERREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS GUIMARAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA - FLS. 20, PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 271046 Nr: 1139-45.1993.811.0003

 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: DELURDES RAMONO FERREIRA, MARCO AURÉLIO 

ROMANO FERREIRA, JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - OAB:20752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER TOCANTINS MATOS - 

OAB:4982/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte embargante Marco 

Aurélio Romano Ferreira do desarquivamento dos autos, solicitado a fl. 

227/230. Decorrido o prazo legal sem manifestação, retornar os autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813858 Nr: 836-25.2016.811.0003

 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: ELIAS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATÊLIE ELIANE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de fls. 48/61, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729237 Nr: 9948-23.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA ME, CELI DE 

FATIMA LOPES MAIDANA, LUCELENE TEIXEIRA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO 

DE FLS. 129 A SEGUIR TRANSCRITA:" Certifico que o comprovante de 

diligência recolhida à fls. 127 verso é inferior ao valor do bairro dos 

endereços constantes no mandado expedido à fls.123, motivo pelo qual 

deverá recolher a diligência corretamente para cumprimento do 

mandado."BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS AUTOS 

SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820143 Nr: 3009-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 53, 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.: 350945 Nr: 6072-41.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICK DOUGLAS MORAIS LIMA

 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, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 194/195, 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.: 848272 Nr: 10876-66.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R MATEUS DOS SANTOS-ME, RENATA 

MATEUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 49 E CERTIDÃO DE FLS. 50, PARA 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845114 Nr: 10035-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENÉZIO MACHADO VIEIRA, 

VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Bernardino Cardoso - 

OAB:20.467-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAYLANE 

BENEVIDES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

10035-71.2016.811.0003, Protocolo 845114, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807059 Nr: 17051-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA CARLIENE 

BARROS GIACOMOLLI (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

17051-13.2015.811.0003, Protocolo 807059, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885295 Nr: 11946-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA GONÇALVES - 

OAB:25.174/PR, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - 

OAB:56.648/PR, FLAVIANE FILOMENA DA SILVA GONÇALVES - 

OAB:60.579/PR, RAFAEL BET GONÇALVES - OAB:41565, TATHIANE 

MICHELE GRODISKI GONÇALVES - OAB:88359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA CARLIENE 

BARROS GIACOMOLLI (ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

11946-84.2017.811.0003, Protocolo 885295, 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.: 720331 Nr: 1375-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº 720331

Vistos etc.

O pedido formulado pela credora à fls. 268, já foi objeto de apreciação 

pelo juízo, conforme decisão à fl.s 261/262.

 Dessa forma, mantenho àquela decisão pelos seus próprios 

fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais 

próprios para modificá-la.

 Intime.

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.: 275691 Nr: 92-55.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI LIMA 

MARANHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA, 

ESPÓLIO DE MOACIR DE OLIVEIRA CASTRO, FABIANA MONTEIRO DE 

CASTRO PREVELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 .Código nº 275691.

Vistos etc.

Tendo em vista que a credora é advogada atuando em causa própria, 

intime-a, via DJE, para promover o andamento do feito, indicando bens 

passíveis de penhora, para satisfação da dívida, juntando, inclusive o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485 do CPC.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de janeiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803690 Nr: 15817-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS 

AUTONOMOS DE BENS DO ESTADO DE MT, ROBERTO PESSOA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Astuto Pereira - 

OAB:OAB/RJ 80.696

 Código nº. 803690. 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(....)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 apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819422 Nr: 2710-45.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Código Processo nº. 819422

Vistos etc.

Sobre a petição e depósito efetuado à fls. 84/87, intime a requerida para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789670 Nr: 10112-17.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES OLIVEIRA GONÇALVES, WALDEMAR 

ANTONIO GONÇALVES EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A
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 Código Processo nº. 789670

Vistos etc.

Sobre a petição e depósito efetuado à fls. 176/179, intime a requerida para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

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.: 714156 Nr: 9332-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO FERNANDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE CEMAT- ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Código Processo nº 714156

Vistos etc.

A fixação da verba honorária pericial deve observar, precipuamente, a 

complexidade da perícia, o tempo necessário para a execução do serviço, 

levando em conta a natureza do trabalho, o tempo exigido do profissional, 

o lugar da prestação do serviço.

Assim, considerando a proposta apresentada pela Sra. Expert (fls. 

220/221) e por entender razoável o valor indicado, homologo o valor dos 

honorários periciais à fls. 220, nos termos do artigo 465, §3º, do CPC.

Intime a expert para designação de data para a realização dos trabalhos, 

observando que os honorários serão exigíveis ao término da demanda da 

requerida, porventura seja o autor vencedor, ou o Estado, caso vencido 

na ação.

 A data para a realização do ato não poderá ser superior a 20 (vinte) dias 

contados da sua intimação.

Com a indicação da data, intime as partes e assistentes técnicos para 

início dos trabalhos, caso indicados.

 A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 20 (vinte) dias 

após o início dos trabalhos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 821363 Nr: 3362-62.2016.811.0003

 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: JUREMA GOMES DE PROENÇA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA DIGITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A

 Código Processo nº 821363

Vistos etc.

Analisando os autos, observa-se que houve o cumprimento voluntário da 

obrigação por meio do depósito formalizado pela requerida à fls. 117-v.

Deixo de determinar a extinção do feito vez que já houve decisão com 

prestação jurisdicional, e o feito não foi convertido em execução de 

sentença.

Cumprida a determinação e, não havendo manifestação das partes e 

custas pendentes a serem recolhidas, remeta os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 299804 Nr: 3445-35.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA VERONICA SANTOS PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA RODRIGUES DE PAULA, ODAIR 

RODRIGUES DA SILVA, MARLI PAULA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Código nº 48279

Vistos etc.

I – Em face da inércia da credora (fls. 332 e 336), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 14 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425528 Nr: 7671-73.2009.811.0003

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 .Código nº 425528.

Vistos etc.

Sobre os termos da manifestação do requerido à fls. 192, bem como os 

esclarecimentos prestados pelo Sr. Meirinho à fls. 193, manifeste o credor 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773850 Nr: 3879-04.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLUNO LOGISTICA E TRANPORTES LTDA, VILMARI 

TEREZINHA ROSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO - PRIMOS COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ROSENTHAL - 

OAB:OAB/SP 163855

 "AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PROFERIDA - 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR - POSSIBILIDADE. É 

perfeitamente possível ao juiz da causa homologar acordo entabulado 

entre as partes, mesmo após proferida a sentença de mérito, sem 

qualquer ofensa ao disposto no artigo 463 do Código de Processo Civil, 

uma vez que, ao assim proceder, não está o juiz reapreciando questões já 

decididas." Agravo de Instrumento nº 472.478-5 - Relatora Juíza Hilda 

Teixeira da Costa (TAMG) Deixo de determinar a extinção do feito, haja 

vista que a tutela jurisdicional já foi entregue, conforme se vê à fls. 

229/231, sendo que a extinção reclama nova sentença, não cabendo ao 

Julgador prolatar duas sentenças no feito, em especial quando já 

analisado o mérito da causa.A inexistência de outra sentença para 

extinção da lide não modifica a homologação do pacto formalizado, já que 

este faz lei entre as partes.Intime. Após, com arquivo com baixa e 

anotações necessárias. Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2.018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 599-55.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA FREDERICO WURMEISTER, 

JOAO GUILHERME WURMEISTER, ESPOLIO DE ADAIR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 52173

 Vistos etc.

I – Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias.

II – Decorrido o lapso suspensivo, diga o exequente, independente de 

intimação.

III – Não havendo manifestação, certifique e intime o credor, pessoalmente, 

para impulsionar o feito, por meio de carta com AR.

IV – Permanecendo a inércia, certifique e voltem-me conclusos.

V – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448477 Nr: 3656-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES, MARCELO PEREIRA, 

MARINHO SANTANA GUEDES, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, JOSÉ 

APARECIDO VERÍSSIMO, EDSON GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, JOABE 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - OAB: 5152-A/MT, JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 Código nº 448477

Vistos etc.

Sobre o relatório técnico emitido pela SEMMA à fls. 595/604, digam os 

demandados, no prazo legal.

No mesmo prazo deverá, ainda, o Município réu manifestar-se sobre a 

cota do autor à fls. 605.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 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.: 738228 Nr: 848-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 738228

Vistos etc.

Analisando os autos, observa-se que foi deferida citação por edital do 

requerido (fls. 69), sendo que decorreu o prazo para que o autor retirasse 

o edital expedido à fls. 71.

Assim, o exequente deverá comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento da decisão á fls. 69, sob pena de extinção.

 O edital deverá ser publicado em jornal local de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 277401 Nr: 1268-69.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, DENIZE 

NAIR QUEIROZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALVES BALDUINO, ESPOLIO DE 

BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Código Processo nº 277401

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 363, nomeio em substituição a 

leiloeira nomeada anteriormente a Sra. Luciane Rosa Costa, JUCEMAT 

030/2015, com endereço profissional nesta cidade, na Rua Alameda das 

Rosas, nº 22, Bairro Colina Verde, Fone: 66 – 99937-5313.

Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 349/350.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 18 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005325-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O (ADVOGADO)

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores elencados no Art. 51, III (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO HOMEM DE MELO OAB - MT0006613A (ADVOGADO)

LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO OAB - MT4118/B (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAN TONDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005325-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR: O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME, NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME 

RÉU: CREDORES ELENCADOS NO ART. 51, III, BANCO DO BRASIL S.A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos e examinados. 01 – DA 

PETIÇÃO DAS RECUPERANDAS (Id. 11612170): Relataram as 
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recuperandas, em breve síntese, que foram notificados pela credora 

Caixa Econômica Federal, aos 19/01/2018, para pagarem o débito que 

possuem na instituição financeira, sob pena de consolidação da 

propriedade dos imóveis de matrículas nº 67.486, 61.714 e 76.214. 

Defenderam que, além do débito estar incluído no processo de 

recuperação judicial, os bens que a credora pretende consolidar a 

propriedade são essenciais para o desenvolvimento das atividades das 

recuperandas e consequente soerguimento das mesmas. Requereram, 

pois, a intimação da credora para que se abstenha de promover a 

execução do débito, e a manutenção das devedoras na posse dos 

imóveis, tudo sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00. Instado a 

se manifestar, o administrador judicial assegurou que o crédito em questão 

está incluído no processo de recuperação judicial e que os imóveis são 

essenciais para o funcionamento das empresas, pugnando pelo 

deferimento do pedido formulado pelas recuperandas (Id. 12126962). O 

Ministério Público também manifestou-se pelo deferimento do pedido 

formulado, enfatizando que as recuperandas estão no prazo de blindagem 

e que os bens são essenciais para o desenvolvimento das atividades 

empresariais (Id. 12939856). DECIDO. Considerando o teor da 

manifestação do administrador judicial, onde o mesmo sustenta que os 

bens imóveis objeto da noticiada eventual consolidação são essenciais 

para o desenvolvimento das atividades empresariais das recuperandas, 

na medida em que tratam-se dos locais onde funcionam seus 

estabelecimento e depósito, inegavelmente há que ser deferido o pedido 

de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade noticiado 

pelas devedoras, em homenagem aos princípios das preservação da 

empresa e do interesse público. Como se sabe, via de regra o credor 

titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não 

se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, em respeito ao 

princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 

11.101/2005, quando o bem for reconhecido como indispensável à 

atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, impõe-se que o 

mesmo permaneça na posse da empresa, de conformidade com o art. 6°, 

§ 4°, do citado diploma legal. Reza a mencionada norma: “Art. 6° A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos 

credoresparticulares do sócio solidário. (...) § 4° Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o ‘caput’ deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A 

par desta particularidade, afirmou o administrador judicial que os imóveis 

em questão tratam-se dos prédios onde as recuperandas estão instaladas 

e mantém seu depósito. Neste caso, portanto, a regra é excepcionada, 

permitindo-se que os bens permaneçam na posse das recuperandas. 

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE 

IMÓVEL – BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO 

FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

– IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPRESA RECUPERANDA – BEM 

ESSENCIAL À SUA ATIVIDADE PRODUTIVA – PERMANÊNCIA NA POSSE 

DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 

3°, E ART. 6°, § 4°, AMBOS DA LEI N° 11.101/05 – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis, via de regra, não se sujeita aos 

efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, § 3°, da Lei n° 11.101/05. 

Todavia, constatado que no imóvel dado em garantia ao banco credor 

funciona a sede da empresa recuperanda, essencial, pois, à atividade 

produtiva, o bem deve permanecer na sua posse durante o prazo de 

blindagem previsto no artigo 6°, § 4°, da novel lei falimentar”. (AI 

115199/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016). “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA – ART. 49, § 3°, LEI 

11.101/05 – MANUTENÇÃO DA POSSE COM A RECUPERANDA ATÉ A 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Muito embora o credor fiduciário não se submeta aos efeitos da 

recuperação judicial, de sorte a resguardar os direitos de proprietário 

fiduciário, não está livre para simplesmente fazer valer sua garantia 

durante o prazo de blindagem a que se refere o art. 6°, § 4°, da Lei n° 

11.101/05, em especial se comprovado que o bem fiduciário é a própria 

sede da empresa recuperanda.” (TJMT, AI 18757/2013, Rel. Des. Guiomar 

Teodoro Borges, julgado em 22/05/2013, transcrito no AI 133558/2013, 6ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 

08/11/2013, publicação no DJe em 13/11/2013). Logicamente é inegável 

que os bens imóveis onde está estabelecida a sede da empresa 

recuperanda é essencial para o funcionamento e necessário para a 

recuperação judicial, sob pena de restar inviabilizado o cumprimento do 

plano apresentado. Em face do exposto e em consonância com o parecer 

do administrador judicial e do órgão ministerial, DEFIRO o pedido formulado, 

determinando a suspensão do procedimento de consolidação da 

propriedade dos imóveis objetos das matrículas nº 67.486, 61.714 e 

76.2014, mantendo as mesmas na posse dos imóveis essenciais à sua 

atividade produtiva, durante o prazo de blindagem. 02– DA PETIÇÃO DAS 

RECUPERANDAS (Id. 13484797): Noticiaram as recuperandas que o prazo 

de blindagem que lhes foi concedido na decisão que deferiu o 

processamento da recuperação judicial está se encerrando, sem que a 

Assembleia Geral de Credores tivesse sido realizada. Defenderam que 

cumpriram rigorosamente as disposições legais e os prazos que deveriam 

observar, não tendo contribuído para o atraso do processo. Mencionaram 

que necessitam da prorrogação do prazo de blindagem, com vistas à 

garantia econômica e social das empresas devedoras, bem como de sua 

função social e estímulo à atividade econômica. DECIDO Deixo de colher 

os pareceres do administrador judicial e do representante do Ministério 

Público acerca do pedido formulado, na medida em que este Juízo já tem 

se posicionado favoravelmente à prorrogação do prazo de blindagem em 

todos os demais processos recuperacionais que tramitam nesta Vara. No 

presente caso, da análise dos autos, entendo que o pedido formulado 

pelas devedoras, de prorrogação do prazo de blindagem, comporta 

deferimento, haja vista que, conforme nota-se do andamento processual, 

as recuperandas tem atendido todas as determinações judiciais e as 

previsões da legislação pertinente, de forma que não deram causa ao 

retardamento do feito. Inicialmente cumpre consignar que, acerca do prazo 

de blindagem, a Lei nº 11.101/2005 é forte em assentar que o interregno 

de 180 dias não poderá ser prorrogado. Vejamos, in verbis: “Art. 6º. A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. (...) § 4º. Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”. 

Porém, há que se registrar que tanto a doutrina como a jurisprudência tem 

mitigado o rigor desse prazo, em homenagem aos princípios basilares de 

preservação da empresa. Nesse sentido, o entendimento do STJ: 

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA 

TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTODO ATO. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal 

Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e 

execuções ajuizadas em face da sociedade em crise 

econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. 

(...).” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra 

Nancy Andrighi– Julgado em 12/06/2013). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS 

E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO 

DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM 

DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA 

JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias 

para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa 

em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser 

prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a 

sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos 

impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, 

contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que 

apresentou. 2 - ... . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO”. (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – 
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Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi– Julgado em 10/11/2010). O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha pela mesma 

vereda: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO 

NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – 

POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – 

ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO 

DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA 

AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º 

do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do 

período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios 

basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da 

preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais 

que se falar em período de blindagem”. (AI 87153/2015, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). “RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

– PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 

11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – 

POSSIBILIDADE – ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES – MOTIVOS INERENTES À PRÓPRIA ESTRUTURA DO 

JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o 

entendimento consolidado pelo Enunciado nº 42, da 1ª Jornada de Direito 

Comercial do CJF (Conselho da Justiça Federal) e os julgados do STJ, “o 

prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º da Lei n°. 11.101/2005 pode 

excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder 

ser imputado ao devedor.” (...)”. (AI 116192/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014). “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO 

ALÉM DOS 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ASSEMBLÉIA GERAL DOS 

CREDORES – REALIZAÇÃO – NECESSIDADE - PRETENSÃO RECURSAL 

EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - DECISÃO DO 

RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Embora 

realmente haja a vedação da prorrogação do prazo de blindagem, o rigor 

do referido dispositivo de lei deve ser mitigado quando plausível a 

necessidade de prorrogação do prazo, além dos 180 (cento e oitenta) dias 

iniciais, conforme demonstrado, na espécie. (...)”. (AgR 138240/2014, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERE A 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 6º, § 4º, 

DA LEI Nº. 11.101/2005 - POSSIBILIDADE - PROJETO LEI SENADO - PLS 

Nº. 248 - ANÁLISE CASO A CASO – COMPLEXIDADE DO PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO - PENHORA E MULTA - MATÉRIA SUB JUDICE EM OUTRO 

RECURSO - DESCABIMENTO DE ANÁLISE - RECURSO DESPROVIDO. 

Mostra-se razoável a prorrogação dos efeitos decorrentes da blindagem 

definida no art.6º, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, se, após análise do Juízo, 

verificar-se a complexidade do processo, bem como que a recuperanda 

está se reerguendo, que os administradores estão envolvidos com a 

recuperação e que o administrador judicial está desempenhando seu papel 

de forma clara, fazendo com que tudo caminhe a bom termo, muito mais 

ainda se não há indícios de que a recuperanda tenha concorrido para o 

retardamento do feito. Inclusive, já se encontra em trâmite no Senado 

Federal, projeto - PLS nº. 248 - visando alteração do art. 6o, §4°, da Lei 

11.101/2005, a fim de possibilitar a prorrogação da blindagem devido à 

exiguidade de prazo, com a finalidade de evitar danos à própria 

recuperanda, cuja proteção é a manutenção ou tentativa de soerguimento 

da empresa em recuperação, com todas as consequências sociais e 

econômicas daí decorrentes, como por exemplo: a preservação de 

empregos, o giro comercial da recuperanda e a geração de renda e de 

tributos”. (...)”. (AI 60808/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 

03/12/2014). Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de 

recuperação judicial e a ausência de culpa das recuperandas no 

retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem 

relatado o diligente administrador judicial, a devedora está dando 

continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, 

mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo em conta que o 

administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma 

transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, 

indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem 

comporta deferimento. Assim, DEFIRO o pedido formulado, prorrogando o 

prazo de blindagem das devedoras até que o plano de recuperação 

judicial seja votado pela Assembleia Geral de Credores. 03 – 

Considerando que foram apresentadas objeções ao plano de recuperação 

judicial (Ids. 12956351 e 13022983), com fulcro no disposto no artigo 56 

da Lei 11.101/2005, CONVOCO A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

para deliberar sobre o plano de recuperação judicial. Determino a 

intimação do administrador judicial para indicar data, horário e local para a 

realização do conclave, com observação do disposto no §1º do aludido 

dispositivo legal. Com a manifestação do administrador judicial, determino 

que se providencie a expedição do edital previsto no artigo 36 da Lei 

11.101/2005, observando-se todas as determinações postas em seus 

incisos e parágrafos, dando-se ampla publicação e ciência ao Ministério 

Público da data designada. 04 – Desentranhe-se o pedido de habilitação 

de crédito de Id. 12658604 e os documentos que o acompanham, haja 

vista que a inobservância das previsões dos artigos 9º e seguintes da Lei 

11.101/2005. 05 – Determino, por fim, que a Sra. Gestora associe a este 

processo de recuperação judicial o autos suplementares onde foram 

apresentados os relatórios do administrador judicial (relatório preliminar e 

relatórios mensais do artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005), 

dando-se vista dos mesmos ao Ministério Público, para ciência e 

apresentação de eventuais requerimentos, no prazo legal. Intimem-se 

desta decisão as recuperandas, o administrador judicial e todos os 

credores com representação nos autos. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003878-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES (EXECUTADO)

ORIDIO QUIROGA RODRIGUES (EXECUTADO)

SONIA MARIA ZANDONADI QUIROGA (EXECUTADO)

AGROPECUARIA MATRINCHAN S/C LTDA (EXECUTADO)

MARINA BEFFA QUIROGA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001671-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000328-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEC AGRO SOLUCAO AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que procedi com diligências 

aos endereços mencionados e por esta cidade e Comarca, a fim de 

proceder com a Apreensão dos veículos UNO MILLE FIAT, Placa 

KAB-3368 e Um PÁLIO WEEKEND STILE, PLACA JZT-4448, e o qual não 
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foi possível, por não os encontrar nos referidos endereços e nem nesta 

Comarca, e não logrando êxito nas diligências, devolvo mandado a 

Cartório. RONDONÓPOLIS/MT, 27 de março de 2018. ELSON HENRIQUE DE 

ALMEIDA Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716104 Nr: 11461-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTONIO ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713974 Nr: 9129-23.2012.811.0003

 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): PAULO BARONES, SINVAL FRANCISCO 

NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de 10 (dez) 

dias dar prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 379658 Nr: 7948-94.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA AUTO IMPORTS LTDA, JOSE ARLINDO DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JOSE CARVALHO, PIZZARIA 

VITORIA REGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652, 

VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS - OAB:8045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437796 Nr: 6463-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONCALVES - 

OAB:MT/9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447781 Nr: 2960-54.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS ANDRADE BORGES LTDA ME, 

FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443969 Nr: 12638-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE PARANÁ PNEUS LTDA ME, BCD 

COMÉRCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ME, LEONÉSIO DAL PONTE, 

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA 

FRANCO - OAB:OAB/PR 17.916, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - 

OAB:38602, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

Administradora Judicial Dra. GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, OAB/MT 

13.810, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga desde o dia 06/04/2018, SOB PENA de 

busca e apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM 

COMO expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450775 Nr: 5955-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP, MARCELO DA SILVA LIMA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA, OAB/MT 6141, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 08.05.2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429408 Nr: 11463-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735974 Nr: 15395-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHONORTE - COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA, LEANDRO SIDNEI LOPES DA 

ROSA, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 876226 Nr: 8927-70.2017.811.0003

 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: FERNANDA BORGES LIMA - FIRMA INDIVIDUAL, LENISE 

NUNES GUIMARAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMEN GUIMARAES HAMZE, ANA LUIZA 

GUIMARAES HAMZE, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE, 

ELIZANGELA DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO NUNES GUIMARAES - 

OAB:6569/ MT, ROGÉRIO OLIVEIRA GUIMARÃES - OAB:4833/MT, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, ROGERIO NUNES GUIMARAES - OAB:6569/ 

MT, ROGÉRIO OLIVEIRA GUIMARÃES - OAB:4833/MT

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, impugnar à contestação de 

folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 18441 Nr: 211-07.1987.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILIO CARLITO BORTOLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR LEMOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101, MARCOS ROBERTO DE SOUZA 

CANDIDO - OAB:16871/O

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 385777 Nr: 13865-94.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795234 Nr: 12489-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803820 Nr: 15848-16.2015.811.0003

 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): LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre 

o auto de avaliação de folhas 111/114 e 114/116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 766347 Nr: 561-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTAL RECUPERADORA DE CARRETAS E 

TRANSPORTES LTDA - ME, ROSANGELA DE DEUS GRACIA, NELSON LUIS 

OKADA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 892885 Nr: 2736-72.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA LOPES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MAFINI - 

OAB:OAB/RS 30453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA. Registro que o conteúdo da certidão 

poderá ser visualizado através do site www.tjmt.jus.br>consulta de 

processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774463 Nr: 4085-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E GUEDES DA SILVA ME, EDIONE FURTADO 

BUENO, ELIAS GUEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742606 Nr: 3651-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAILDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY DE ALMEIDA SOUZA - 

OAB:17583/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 778543 Nr: 5583-52.2015.811.0003

 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): VANESSA PAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 895521 Nr: 3698-95.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIZOEL IZIDORO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, ODACIR MARTINS SANTEIRO - OAB:OABGO 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB/MT 11.878-A, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga rápida desde o dia 19/06/2018, SOB PENA de busca 

e apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM 

COMO expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387809 Nr: 1521-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERMIBRA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA 

DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBEL INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE 

ÓLEO LTDA, HUGO FABIANO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - OAB:27.171 

OAB/PR, RENATO FERNANDES SILVA - OAB:2102/PR, RENATO 

FERNANDES SILVA JUNIOR - OAB:9117/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB/MT 6370, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga rápida desde o dia 18/06/2018, SOB PENA de busca e apreensão, 

perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317202 Nr: 897-52.1994.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MINUANO AGROPECUARIA LTDA, DALTRO EDSON 

DOS SANTOS DAMIAN, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA, SARA MARIA WIECZOREK, NARA REGINA WIEZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:3626/MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT, RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - 

OAB:OAB/MT 14.895

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS, OAB/MT 14.895, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 16/05/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715429 Nr: 10707-21.2012.811.0003

 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: SALOMÃO GOMES BEZERRA NETO, ALESSANDRA 

APARECIDA GIBIM BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, DANIEL WEBER, EDSON DA 

SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A, Jair Klasner - OAB:16142/MT, JOSE 

APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT, Manoel Antônio de 

Resende David - OAB:6078/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 Intimação dos advogados das partes de que foi designada perícia para o 
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dia 20/08/2018, às 08:00 horas, no consultório médico do Dr. Cleber 

Marcial Aguilar Verquietini, com endereço na Rua Humaitá, 1837, Vila 

Birigui, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732350 Nr: 12578-52.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERNANDES BARBOSA, BRASIL O 

C P A P V LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT1792A

 Intimação dos advogados das partes, de que foi designado o dia 

16/08/18, às 15:30horas, para inquirição de testemunha na Comarca de 

Foz do Iguaçu-PR, nos autos nº 0005791-09.2018.8.16.0030. E para o 

advogado da parte autora, se manifestar sobre o ofício encaminhado pela 

Policia Rodoviária Federal, de fls. 232/233.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436607 Nr: 5275-89.2010.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5275-89.2010.811.0003, 

Protocolo 436607, 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.: 735405 Nr: 14994-90.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 14994-90.2013.811.0003, 

Protocolo 735405, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000661-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. C. (REQUERIDO)

A. J. D. C. N. (REQUERIDO)

O. S. D. S. G. N. (REQUERIDO)

A. C. D. C. N. (REQUERIDO)

M. V. D. C. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WOLFGANG LEO ARRUDA HERZOG OAB - MS0013736A (ADVOGADO)

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000661-43.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13576600, pelo que designo o dia 23.07.2018, às 15h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. 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. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003558-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO)

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1003558-44.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 19.07.2018, às 15h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a requerente e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 5. Cite-se o requerido para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

salientando-se, ainda, à parte requerida que se não contestar a ação, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. No mais, indefiro a pretensa fixação de verba alimentar 

provisória em favor da requerente, pois, malgrado a existência, a priori, de 

provas acerca da união vivenciada entre as partes, à primeira vista, 

extrai-se que a autora é jovem e apta ao trabalho, sendo que não 

comprovou estar acometida por nenhuma enfermidade. 7. Com efeito, o 

art. 1.695, do Código Civil, preceitua que “são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho, à própria mantença (...)”. A par disso, a existência de 

despesas além do orçamento da autora, por si só, não autoriza a fixação 

da obrigação alimentar, porquanto a ruptura da vida em comum por certo 

acarreta modificação no padrão de vida das partes, necessitando de 

ajustes. 8. Ao proferir voto em caso análogo ao versado, o eminente 

Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, pontuou que “não é possível confundir 

conveniência de perceber uma pensão de alimentos com a condição 

necessidade, pois esta decorre da efetiva incapacidade da pessoa de 

prover o próprio sustento. Ou seja, apenas na situação de impossibilidade 

é que tem justificativa o deferimento da pensão alimentícia, cujo substrato 

ético é o dever de mútua assistência decorrente da relação conjugal” 

(TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70049625429, DJ: 29/08/2012). 9. 

Destarte, por se tratar de pretensão alimentar baseada no dever de mútua 

assistência ou solidariedade entre companheiros, a necessidade não se 

presume, devendo vir severamente demonstrada, o que não ocorreu 

nesta fase de cognição sumária com a documentação coligada à exordial. 

10. Ademais, diante do princípio da igualdade jurídica entre homens e 

mulheres, insculpido na Constituição Federal, os alimentos para a 

esposa/companheira somente se justificam quando se verifica a 
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impossibilidade de a mulher prover o próprio sustento, o que não se 

verifica no presente caso. 11. É o entendimento jurisprudencial acerca do 

tema: “EMENTA SEPARAÇÃO JUDICIAL. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. ALIMENTOS. CULPA NA SEPARAÇÃO. NOME DE CASADA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Sendo a separanda mulher jovem, 

saudável, capaz, apta ao trabalho e empregada, descabe fixar alimentos 

em favor dela, pois não necessita do amparo do varão para manter-se, 

valendo gizar que a lei contempla o dever de mútua assistência e não o 

direito de um cônjuge de ser sustentado pelo outro. 2. Não havendo 

necessidade da esposa de receber alimentos, descabe promover 

diligência tendente a verificar a capacidade econômica do cônjuge. 3. A 

falência do casamento, pela perda do afeto, justifica plenamente a ruptura, 

não havendo motivo para se perquirir a culpa, nada justificando manter 

incólume o casamento quando ele já terminou, de forma inequívoca. 4. O 

nome é direito da personalidade e a mulher tem o direito de mantê-lo, salvo 

quando for culpada pela separação, quando houver pedido expresso do 

autor e, mesmo assim, quando não lhe causar prejuízo para a própria 

identificação; é descabido cogitar da perda do nome quando sequer houve 

pedido nesse sentido na peça exordial. 5. Fica mantida a verba 

sucumbencial quando a verba de honorários é fixada com moderação, 

segundo apreciação equitativa do julgador, já que não houve condenação, 

tratando-se de ação de estado. Recursos desprovidos. (Apelação Cível 

n.º 70024987299, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 28/01/2009).” 

“EMENTA: ALIMENTOS PARA COMPANHEIRA. MULHER JOVEM E APTA 

AO TRABALHO. DIANTE DO PRINCIPIO DA IGUALDADE JURÍDICA ENTRE 

HOMENS DE MULHERES, INSCULPIDO NA CARTA MAGNA, OS 

ALIMENTOS PARA A COMPANHEIRA OU PARA A ESPOSA SOMENTE SE 

JUSTIFICAM QUANDO SE VERIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE A MULHER 

PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO, O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE, 

QUANDO A ALIMENTANDA TEM 27 ANOS, QUALIFICAÇÃO INTELECTUAL, 

SENDO APTA AO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento n.º 598457547, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

02/12/1998).” 12. Da mesma forma, o pleito de bloqueio de valores de 

aplicações realizadas em nome do requerido não deve ser acolhido, visto 

que a autora deixou de carrear aos autos qualquer prova que indique o 

risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, a mera alegação de que o 

requerido dilapidará o patrimônio comum, desacompanhada de qualquer 

prova que a corrobore, não é suficiente à antecipação da tutela nesta 

fase de cognição sumária. Não obstante, sequer foi apresentada ao juízo 

qualquer comprovação da existência da referida aplicação. Por tais 

razões, indefiro o pedido de tutela provisória de bloqueio de valores em 

aplicação de titularidade do requerido. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004301-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

 

Processo n.º 1004301-54.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

23.07.2018, às 13h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da 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. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004460-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN ESTEVES DO NASCIMENTO OAB - 701.251.201-68 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1004460-94.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

26.07.2018, às 15h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da 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. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004457-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELKE FIGUEIRA DA SILVA OAB - 967.694.401-72 (REPRESENTANTE)

 

PETIÇÃO E DOCUMENTOS EM PDF

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004510-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. N. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004510-23.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 26.07.2018, às 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 
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notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, 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. 6. Após a realização da audiência supra, com ou sem 

manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 

condições das partes e da criança. 7. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 8. Postergo a análise da medida de urgência 

arvorada na exordial à contestação. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004345-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILTON AQUILINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSILENE PAULA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004345-73.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 26.07.2018, às 16h30min, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 

condições das partes e da criança. 5. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar os interesses da 

criança, que, como noticia a peça vestibular, se encontra sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

do infante. 8. Postergo a análise da medida de urgência arvorada na 

exordial à contestação. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004495-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO)

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. O. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004495-54.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 26.07.2018, às 15h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da 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. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de 

junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004343-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. Q. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. M. D. Q. (RÉU)

 

Processo n.º 1004343-06.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

26.07.2018, às 17h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da 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. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004162-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CHRISTINA SABOIA OLIVEIRA OAB - 002.206.231-98 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1004162-05.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

13.08.2018, às 17h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da 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. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001153-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. P. D. Q. D. S. (REQUERENTE)
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W. Q. D. S. (REQUERENTE)

V. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001153-06.2016.8.11.0003 REQUERENTE: WELDER QUEIROZ DOS 

SANTOS, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, ISIS MARIA PIRES DE 

QUEIROZ DOS SANTOS REQUERIDO: THAIS FERREIRA ALVES Vistos etc. 

Em face da manifestação de todos os litigantes no sentido da possibilidade 

de conciliação, e do pedido do digno membro do parquet em idêntico lastro, 

designo audiência com essa finalidade específica para o dia 28 de agosto 

de 2018, às 14h, a qual será realizada na sala de audiências da Segunda 

Vara Cível desta Comarca. Intimem-se. Proceda-se ao necessário. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 26 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002377-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES LOPES DOS SANTOS OAB - SP349070 

(ADVOGADO)

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO)

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. P. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002377-08.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Postergo a análise da medida de urgência arvorada 

na exordial à contestação. 4. Designo o dia 27.08.2018, às 17h, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte 

requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da 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. 6. Consigne-se, ainda, que, não 

sendo contestada a ação, ou, não apresentando a parte requerida as 

contas, observar-se-á o disposto no art. 355, do Código de Ritos (art. 550, 

§4º, CPC). 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 897596 Nr: 4514-77.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XIMENA TEIXEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre a certidão de 

oficial de justiça da carta de ordem, oriundo dos autos principais 

1003873-81.2018, em dez dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750677 Nr: 8114-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIULLA CRIZELLY MACHADO BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL DA COSTA 

GARCIA, para devolução dos autos nº 8114-48.2014.811.0003, Protocolo 

750677, 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.: 730554 Nr: 11127-89.2013.811.0003

 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: GSM, GSM, LMJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIELLE DE 

MATOS SOARES, para devolução dos autos nº 11127-89.2013.811.0003, 

Protocolo 730554, 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): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 817640 Nr: 2085-11.2016.811.0003

 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: CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, CLN, CLN, GLN, ECDN, CNH, SANDL, 

SMNDS, MDQN, SNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VOLNEI FERNANDES 

RODRIGUES - OAB:23.909, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DECIO CRISTIANO PIATO - OAB:MT/7.172, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, MILLAYNE PEREIRA DE SOUZA - OAB:21020/O, 

SEBASTIÃO GERALDO DE LIMA - OAB:6.266

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando as partes REQUERIDAS a 

apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 824636 Nr: 4470-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRCDS, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE VILELA 

DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:21568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI 

- OAB:MT/ 19.871

 Do patrono da parte autora, Dr. WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA, para que 

se manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701829 Nr: 9807-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDRO, RDRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Processo n.º 9807-72.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora, às fls. 

125/126, pleiteou a alteração do rito da execução, por meio do 

requerimento de bloqueio online, que é medida expropriatória, incompatível 

com o rito pelo qual o feito vinha tramitando (art. 528, §8º, do CPC).

 2. Assim, defiro a alteração do rito, conforme pleiteado pela parte 

exequente, passando a presente executio do rito da prisão (art. 528, §3º, 

do CPC), para o da expropriação de bens (arts. 513 e 528, §8º, ambos do 

Código de Ritos).

3. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

carrear ao feito demonstrativo atualizado do débito executado.

4. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação quanto ao 

bloqueio online requerido às fls. 125/126.

5. Intime-se

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704095 Nr: 12072-47.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG, NOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA SOUZA FONTANA DE 

ASSIS - OAB:14.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 12072-47.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise acurada do feito vê-se que há necessidade de chamá-lo à 

ordem.

2. Ressai que a ação proposta por Danielle Goes, em 01.12.2011, foi de 

Guarda c.c. Alimentos, em face de Adriano Batista de Andrade (todos 

qualificados na peça vestibular).

3. O réu devidamente citado por edital (fl. 86) não contestou (fl. 88), 

sendo-lhe nomeado curador especial que apresentou contestação por 

negativa geral às fls. 93/94.

 4. À fl. 97, anverso e verso, o feito foi sentenciado, julgando-se 

procedente o pedido articulado na exordial quanto à guarda, mas 

silenciando quanto ao pleito de alimentos.

5. Tal sentença transitou em julgado, conforme certidão de fl. 98.

6. Após isso, vê-se vários pleitos de execução de alimentos nos autos 

que foram, equivocadamente, recebidos, gerando evidente tumulto 

processual. Assim, revogo as decisões proferidas pelo juízo às fls. 106 e 

seguintes.

 7. No mais, por se tratar de matéria de ordem pública, conhecível, 

portanto, a qualquer tempo, recebo a petição de fls. 103/104 como 

Embargos de Declaração e passo a suprir o erro material da sentença de 

fl. 97, que silenciou quanto aos alimentos devidos à menor e que passará 

a ter a seguinte redação em seu item 8:

“8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

articulado na exordial, ex vi do art. 269, I, do Estatuto Processual Civil, 

deferindo a guarda definitiva da menor Bruna Vitória Góes de Andrade em 

favor da autora (qualificada nos autos), bem como convertendo em 

definitivos os alimentos provisórios fixados à fl. 49, verso, em 30% do 

salário mínimo vigente, devidos pelo requerido à filha, que deverão ser 

pagos até o dia 10 (dez) de cada mês.”

8. Permanecem inalterados os demais itens da sentença de fl. 97.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001342-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SINESIO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE SOUZA GARCIA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA ID 13866411, ENCAMINHANDO 

AOS SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDÊNCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000153-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS JUSTIÇA GRATUITA SETOR 

03 MANDADO DE INTIMAÇÃO – AUDIÊNCIA (CONCILIAÇÃO) EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Cláudia Beatriz Schmidt 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000153-97.2018.8.11.0003 VALOR DA 

CAUSA: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Guarda] PARTE AUTORA: AUGUSTO FRANK 

DA SILVA MORAES, brasileiro, convivente, auxiliar geral, portadora da 

cédula de identidade RG n.º 2201451-9, expedida pela SSP/MT, inscrita no 

CPF/MF sob o n.º 037.039.151-96, endereço eletrônico inexistente, 

residente e domiciliada na Rua João Pedro da Silva, n. 1359, Bairro Jardim 

Tropical, em Rondonópolis/MT, Cep: 78715- 110, telefone (66) 99685-5456 

e (66) 99674-3950 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso PARTE REQUERIDA: MARTA BATISTA 

DA SILVA DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de CONCILIAÇÃO se 

realizará no dia 18/09/2018 as 13h00min, no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo. FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada . Despacho/Decisão: ANEXA. 

ADVERTÊNCIAS: a) A ausência do autor importará em extinção e 

arquivamento do processo e a do requerido em confissão e revelia. b) Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o demandado contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Rondonópolis-MT 27 de junho de 2018 HELIO AVELINO DOS 

SANTOS GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001817-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE PIMENTEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO (A) DO (A) 

REQUERENTE, PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O 

ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000973-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DARLA CRISTINA PIATO (REQUERENTE)

LUCAS FRANCO PERRONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o(a) patrono(a) do(a) requerente para fazer comparecer na 

Secretaria da 2ª vara de Família e Sucessões a fim de assinar termo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004651-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI ALVES DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO OAB - MT22898/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINEI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004651-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. Faculto à requerente emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para acostar aos autos cópia da 

certidão do óbito do falecido, eis que documento indispensável à 

propositura da presente ação (art. 320 e art. 615, parágrafo único, ambos 

do CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intime-se. Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004761-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR o(a) patrono(a) do(a,s) requerente(s) para fazer o(a) a genitora 

dos menores comparecer na Secretaria da 2ª vara de Família e 

Sucessões a fim de assinar termo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000118-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. Z. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FLORA ALEIXO ALVES OAB - SP371001 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000118-40.2018.8.11.0003 Vistos etc., LAURIVERA ZEQUIM DE 

SOUZA SILVA propôs o presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em face 

de OSCAR DA CRUZ SILVA, ambos bem qualificados nos autos. Destaca 

que contraíram núpcias em 21 de julho de 2006, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, sendo que dessa união não adveio o 

nascimento de filhos, tampouco amealharam bens. Pugna pela 

procedência do pedido para que seja decretado o divórcio do casal. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. Devidamente citado (ID 

12873345), o demandado manifestou-se nos autos concordando com a 

procedência do pedido (ID 13314328). Em sede de solenidade conciliatória 

designada por este juízo a parte autora apresentou pedido de julgamento 

antecipado do feito (ID 13355621). É o relatório. Decido. Não vejo 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, por isso, passo ao 

julgamento antecipado da lide. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal. Posto isso, julgo procedente o pedido inicial e 

decreto o DIVÓRCIO de LAURIVERA ZEQUIM DE SOUZA SILVA e OSCAR 

DA CRUZ SILVA, ambos bem qualificados nos autos, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. Deixo de pronunciar-me em relação aos bens, pois o 

casal nada tem a partilhar. O cônjuge virago voltará a usar seu nome de 

solteira, qual seja, LAURIVERA ZEQUIM DE SOUZA. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da Justiça. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 24 de 

maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009094-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

BENICIO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

FABIO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

VANDERLEY ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VERGINIO FERREIRA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA ID 13877380, ENCAMINHANDO 

AOS SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1010521-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINA FRANCISCA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PAES DE BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NA CARTA DE ADJUDICAÇÃO ID 13878767, 

ENCAMINHANDO AOS SETORES COMPETENTES PARA AS 

PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002055-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MAX ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JESIEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA ID 13883383, ENCAMINHANDO 

AOS SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009718-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA BARRETO DOS REIS (REQUERENTE)

ADEVAIR BARRETO DOS REIS (REQUERENTE)

DEUZELIA BARRETO DOS REIS (REQUERENTE)

ADEVAILTON BARRETO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL GUALBERTO DOS REIS (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA ID 13883576, ENCAMINHANDO 

AOS SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 429029 Nr: 11101-33.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIEKO NISHIOKA HIROMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARIO MINORU HIROMOTO, 

LUCAS HIROMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B/MT

 Vistos etc.

Considerando a discordância do herdeiro Lucas em relação ao plano de 

partilha apresentado às fls. 1.936/1.946, oficie-se ao Banco do Brasil 

solicitando informações acerca do saldo atual da conta bancária indicada 

à fl. 1.941 (c/c 6637-0, Ag. 1998-4), assinalando-se o prazo de quinze 

dias para resposta.

No mesmo prazo, faculto à inventariante apresentar cálculo atualizado 

referente ao valor adiantado ao herdeiro impugnante para fins de custeio 

do ITCD, utilizando-se o INPC como índice de correção a incidir desde a 

data do efetivo pagamento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802342 Nr: 15341-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADS, GPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

pedido formulado na presente AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por H. A. 

de S., representada por sua genitora Sra. G. P. A., em desfavor de E. C. 

de S., condenando o requerido, via de consequência, ao pagamento de 

15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos (excluídas apenas 

as verbas previdenciárias e IR), a qual deverá ser paga mediante 

desconto em folha de pagamento do demandado e posterior depósito na 

conta bancária da representante legal da criança.Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária ao Requerido, com fundamento no art. 99, §3º, do 

CPC.Sem custas e honorários, eis que as partes militam sob o pálio da 

Justiça Gratuita.Preclusa a via recursal, oficie-se ao órgão empregador do 

demandado, no endereço declinado à fl. 105, a fim de que promova o 

desconto da verba alimentar ora fixada em folha de pagamento do mesmo 

e o respectivo depósito em favor da menor na conta bancária outrora 

informada (fl. 30).Após, arquivem-se os autos com baixas e anotações de 

estilo.Notifique-se o Ministério Público.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 275833 Nr: 240-66.2001.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MACHADO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE 

ARAUJO, FABIANO SUELTON MACHADO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, 

SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 Vistos etc.

Ante o declínio por parte do herdeiro Fabiano Suelton Machado Araújo em 

assumir a inventariança, reconduzo ao encargo o antigo inventariante Sr. 

Gilberto Machado Araújo, independente de compromisso.

No mais, considerando a inércia da inventariante e restando tão somente a 

apresentação do esboço final de partilha para a resolução final da lide, 

encaminhem-se os autos à Partidora Judicial para fins do art. 651 do CPC.

A título de orientação, consigno que a Sra. Partidora, ao elaborar o esboço 

final de partilha, deverá observar a relação de bens do espólio descritos e 

caracterizados às fls. 292/293, bem como os dados da meeira, a qual foi 

casada com o autor da herança pelo regime da comunhão universal de 

bens (fl. 05), e herdeiras, cuja qualificação encontra-se detalhada nas 

primeiras declarações (fls. 15/17), assinalo o prazo de 20 dias para 

apresentação esboço final de partilha.

Contudo, deverá excluir da partilha os lotes de terrenos descritos nos 

itens 2 a 16 das primeiras declarações, porquanto ausente demonstração 

do domínio de tais imóveis em favor do de cujus.

Em relação aos sucessores do falecido, caberá a partidora observar a 

condição de meeira da cônjuge supérstite (fl. 06) e o rol de herdeiros 

indicados nas primeiras declarações (fls. 30/36).

No que pertine às dívidas arroladas nas primeiras declarações, tendo em 

vista a ausência de qualquer habilitação de crédito ou penhora no rosto 

dos autos, em havendo inadimplemento de qualquer das obrigações 

assumidas pelo Espólio de José Machado de Araújo, caberá aos credores 

valerem-se da regra capitulada no art. 1997 do Código Civil.

 Por fim, aportando aos autos o r. esboço final de partilha, abra-se vista ao 

inventariante e demais herdeiros para fins do art. 652 do CPC.

Intimem-se.

Rondonópolis, 26 de junho de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 730694 Nr: 11257-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCM, JCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057, ROSANGELA COLLI DAL PRA - OAB:16720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestar-se acerca da decisão de fls.116/122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 853498 Nr: 899-16.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO SUELTON MACHADO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:/MT 3.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 Vistos etc.

Preclusa a via recursal, arquive-se.

Ressalto que a manifesta desistência do requerente em assumir a 

inventariança foi objeto de exame no bojo dos autos da Ação Principal (ID 

275833).
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Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735047 Nr: 14728-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYRANA SANTANA 

FERREIRA - OAB:23945/B

 VISTOS.Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, pelo rito da 

coerção pessoal, promovida pela filha, Deborah Bezerra Duarte, 

objetivando a cobrança de prestações em atraso de pensão alimentícia 

devida pelo executado José Luiz Gody Duarte, referentes aos meses de 

setembro a novembro de 2013, correspondente a 50% do salário mínimo, 

mais as que se venceram no curso do feito.Após um ato e outro, através 

da decisão de fls. 112/112 verso, restou decretada a prisão civil do 

devedor pelo prazo de 01 (um) mês. Às fls. 130/134 a exequente 

apresentou cálculo atualizado do débito alimentar, pugnando pelo 

cumprimento da ordem de prisão por ocasião da realização da audiência 

de conciliação a ser efetivada no processo de número 1009795-31.2017 

em trâmite nesta vara, cuja solenidade foi aprazada para o dia 17/04/2018, 

sendo tal pedido reiterado às fls. 152/153 haja vista a redesignação do ato 

para o dia 28/06/2018.Por sua vez, o executado formulou pedido de 

expedição de contramandado de prisão haja vista ter sido beneficiado com 

provimento liminar de cunho exoneratório da obrigação alimentar existente 

para com a exequente, invocando para tanto o princípio da dignidade da 

pessoa humana (fls. 154/158).Relatei o essencial. Decido. O pleito do 

executado merece ser desacolhido pois inexiste qualquer irregularidade 

na presente cobrança dos alimentos, notadamente porque in casu trata-se 

de execução que tramita desde o ano de 2013 e a continuidade da 

execução está embasada em virtude do injustificado inadimplemento por 

parte do executado que deixou de cumprir o quanto ajustado em sede de 

sessão de conciliação, sendo tal devidamente homologado pelo Juízo (fls. 

14). .Posto isso, a par de indeferir o pedido de fls. 154/158, visando 

conferir efetividade à decisão de fls. 112, defiro o pedido apresentado 

pela exequente às fls. 152/153.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 771984 Nr: 3157-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL CANDIDO DE ALMEIDA, 

ESPÓLIO DE ANA MARIA DA ROCHA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de INVENTÁRIO do ESPÓLIO DE MANOEL CÂNDIDO DE ALMEIDA 

E ANA MARIA DA ROCHA ALMEIDA, sendo requerente e inventariante 

MARIA CÂNDIDA DOS SANTOS, todos devidamente qualificadas nos 

autos.

Há nos autos as certidões negativas de débito federal (fls. 16 e 20), 

estadual (expedida pela PGE – fls. 99/100) e municipal (fls. 59/60) e Guia 

de Informação e Apuração do ITCD devidamente acompanhada da 

avalição administrativa do bem inventariado e dos respectivos 

comprovantes de recolhimento do tributo (fls. 141/154).

Apresentaram-se as primeiras declarações e plano de partilha na forma 

legal (fls. 05/07 e 112/113).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelos falecidos MANOEL CÂNDIDO DE ALMEIDA E ANA MARIA DA ROCHA 

ALMEIDA, 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 o feito tramita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita. Após o trânsito em julgado se nada requerido, expeça-se o formal 

de partilha.

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790770 Nr: 10536-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON PABLO 

FERREIRA DE CAMARGO, para devolução dos autos nº 

10536-59.2015.811.0003, Protocolo 790770, 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.: 348104 Nr: 3471-62.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT, 

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496/MT, PATRICIA 

RODRIGUES SOARES - OAB:23146, RAFAELA RIBAS DE ALENCAR - 

OAB:10715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESTEVAO PINHEIRO 

JOTA, para devolução dos autos nº 3471-62.2005.811.0003, Protocolo 

348104, 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.: 825003 Nr: 4619-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE IONDAS LIMA DE 

ANDRADE - OAB:22.889, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLIVIA DE MATOS 

GARCIA, para devolução dos autos nº 4619-25.2016.811.0003, Protocolo 

825003, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 810388 Nr: 18015-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSA, TDSA, PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 (TRINTA)

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Isaias de Oliveira Araújo, Cpf: 
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01584470186, Rg: 19486470 SSP MT Filiação: Manoel Castro de Araujo e 

Maristela Rosa de Oliveira, data de nascimento: 23/03/1979, brasileiro(a), 

natural de M. da serra dourada-BA, convivente, ordenhador, Endereço: 

Rodovia Br 486, Km 13, Laticínio Búfalo Branco, Sentido Pontal do Areia, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO 

ALIMENTICIA interposta por C. S. A. e T. S. A., menores representados por 

PATRICIA FRANCISCA DA SILVA. REQUER AO FINAL SEJA JULGADA 

PROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO 

DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS REQUERENTES.

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

Estando o executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, 

cite-se via edital.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.

Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica nomeado, desde já, o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte executada, 

devendo ser intimado acerca da presente nomeação, bem como a fim de 

que apresente a respectiva defesa, no prazo legal.

Após, intimem-se as exequentes para manifestarem-se em dez dias.

 Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO,ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825749 Nr: 4942-30.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Requerente: Bernardino Ferreira de Carvalho Neto, Cpf: 

25654152149, Rg: 445718 SSP MS Filiação: Izidoro Ferreira de Carvalho e 

Eunice Candelária de Carvalho, data de nascimento: 20/12/1962, 

brasileiro(a), natural de Corumbá-MS, casado(a), assistente administrativo, 

Endereço: Av. Aeroporto, N° 164, Bairro: Vila São José, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR ANDAMENTO AO 

PROCESSO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733253 Nr: 13284-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDSN, MALDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 (TRINTA)

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Adriano das Neves Sobrinho, Cpf: 

02144774102, Rg: 1780381-0 SSP MT Filiação: Celismar Pereira Sobrinho e 

Luzia Aparecida das Neves Sobrinho, data de nascimento: 30/03/1983, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, casado(a), serviços gerais, 

Endereço: Rua dos Estudantes, 1220, Bairro: Jardim Rivera, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:TRATA-SE DE AÇÃO DA CONVERSÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INTERPOSTA POR M. A. 

L. N., menor representado por LUCY LEITE DA SILVA. REQUER AO FINAL 

A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECRETAR AO EXECUTADO O 

PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

Compulsando os autos, verifico que razão assiste a parte exequente (fls. 

53).

Assim, estando o executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido 

retro, cite-se via edital.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.

Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica nomeado, desde já, o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte executada, 

devendo ser intimado acerca da presente nomeação, bem como a fim de 

que apresente a respectiva defesa, no prazo legal.

Após, intime-se a exequente para manifestar-se em dez dias.

 Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:LYCIADE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 370490 Nr: 14983-42.2005.811.0003

 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: DEUSLIRIA FRANCO MACEDO, INYS FRANCO MACEDO, 

WELLINGTON LOPES DA SILVA GUIMARAES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFREDO GUIMARAES MACEDO, 

ALFREDO GUIMARÃES MACEDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde da ação de prestação de contas em apenso.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 807373 Nr: 17127-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABDOS, ECBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da atualização do endereço do executado (fls. 45), expeça-se 

novel mandado de citação nos moldes da decisão inaugural.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 450578 Nr: 5758-85.2011.811.0003

 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: AGUINALDO DIAS DA SILVA, JOSIAS DIAS DA SILVA, 

JOSIAS DIAS DA SILVA, JOSUE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ESTER DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas eis que o feito tramita 

sob o pálio da Assistência Judiciária. Sem honorários. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Publique-se e intime-se. Rondonópolis, 21 de junho de 

2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713739 Nr: 8872-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDS, TMDS, DLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

01. Tendo em vista a maioridade superveniente dos exequentes, 

procedam-se as retificações de praxe.

 Outrossim, procedam-se as intimações necessárias a fim de que venham 

a regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias.

Se necessário, intimem-se pessoalmente, sob pena de extinção.

02. Autorizo o levantamento de valores, devendo ser providenciada a 

expedição de alvará de levantamento em nome dos exequentes, deixando 

de autorizar a pretensa transferência de valores haja vista que a conta 

indicada pertence a pessoa que sequer integra a relação processual.

03. Por fim, abra-se vista à Defensoria Pública para que venha a 

apresentar requerimento pertinente ao prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819920 Nr: 2893-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSLIRIA FRANCO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFREDO GUIMARAES MACEDO, 

WELLINGTON LOPES DA SILVA GUIMARAES MACEDO, INYS FRANCO 

MACEDO, NILVA RODRIGUES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT, PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Vistos etc.

Proceda-se à citação da herdeira Inys (fls. 40), nos moldes da decisão de 

fl. 27.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 722900 Nr: 3909-10.2013.811.0003

 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: TLDSF, CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLACIENE DE SOUZA 

FERREIRA - OAB:27365

 Vistos etc.,

Previamente a análise do pleito estampado às fls. 134/136 e, 

considerando-se a existência de interesse de incapaz em liça, colha-se 

parecer ministerial.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 806187 Nr: 16745-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSANEA DA SILVA ARAUJO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISMAEL MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Trata-se de Inventário dos bens do Espólio de ISMAEL MARQUES DE 

SOUZA, tendo como requerente e inventariante OSANEA DA SILVA 

ARAUJO MARQUES, ambos bem qualificados.

À fl. 50 sobreveio pedido formulado pela parte autora pugnando pela 

extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

 Relatei o essencial. Decido.

 Como se vê, havendo desistência expressa da ação, inexiste outra 

alternativa senão extinguir o feito sem resolução do mérito, sendo que em 

razão da natureza da demanda não incide a regra do § 4º, do art. 485, do 

Código de Processo Civil, que prevê para sua aplicação a anuência da 

parte contrária.

A título de argumentação, pode o inventariante, desde que preenchidos os 

requisitos legais, converter do processo de inventário judicial para o 

extrajudicial a qualquer tempo, conforme disposição expressa contida na 

resolução nº 35/2007 do CNJ que disciplinou a aplicação da Lei nº 11.441 

pelos serviços notariais e de registro, prevendo em seu artigo 2º a 

faculdade aos interessados de requerer a suspensão do procedimento 

judicial e promove-lo extrajudicialmente:

“Art. 2º É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou 

extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, 

pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da 

via extrajudicial.”

Portanto, ainda que o processo de inventário seja iniciado judicialmente, 

preenchendo todos os requisitos para seu processamento administrativo, 

os herdeiros podem convertê-lo em extrajudicial, como é situação posta 

pelo caso vertente.

Posto isso, HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO, em consequência, 

extinto o processo, com supedâneo no art. 485, VIII, do CPC.

 Sem custas. Sem condenação da verba honorária.

Preclusa a via recursal, deem-se baixas e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 746820 Nr: 6061-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DAL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MELCHOR GARCIA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a inércia do inventairante, cite-se o herdeiro André Luiz 

Garcia (qualificado à fl. 07) para, querendo, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, bem como no exercício da inventariança no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733253 Nr: 13284-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDSN, MALDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 (TRINTA)

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Adriano das Neves Sobrinho, Cpf: 

02144774102, Rg: 1780381-0 SSP MT Filiação: Celismar Pereira Sobrinho e 

Luzia Aparecida das Neves Sobrinho, data de nascimento: 30/03/1983, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, casado(a), serviços gerais, 
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Endereço: Rua dos Estudantes, 1220, Bairro: Jardim Rivera, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:TRATA-SE DE AÇÃO DA CONVERSÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INTERPOSTA POR M. A. 

L. N., menor representado por LUCY LEITE DA SILVA. REQUER AO FINAL 

A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECRETAR AO EXECUTADO O 

PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

Compulsando os autos, verifico que razão assiste a parte exequente (fls. 

53).

Assim, estando o executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido 

retro, cite-se via edital.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.

Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica nomeado, desde já, o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte executada, 

devendo ser intimado acerca da presente nomeação, bem como a fim de 

que apresente a respectiva defesa, no prazo legal.

Após, intime-se a exequente para manifestar-se em dez dias.

 Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:LYCIADE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO OAB - MT11953/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON MARTINS CARRIJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003365-29.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID 13248858. 

Retifique-se o polo ativo da demanda. 2. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 3. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Comprovada documentalmente a filiação entre o menor 

L. O. C. S. C. e o requerido fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, à escassez de prova quanto aos reais ganhos do 

demandado, em um salário mínimo vigente, a serem depositados em conta 

bancária informada na exordial, até o dia 10 (dez) de cada mês. Com 

efeito, malgrado as afirmações de que o genitor aufere renda mensal 

aproximada de R$ 9.000,00 (nove mil reais), aliada às movimentações 

bancárias apresentadas no ID 13069920, tenho que o patamar pleiteado 

demanda maior dilação probatória, a qual poderá ser revista a qualquer 

tempo. 5. Doravante, designo audiência de conciliação para a data de 12 

de setembro de 2018 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. 6. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência 

aprazada e a pagar os alimentos provisórios, acompanhado de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, importando a 

ausência do autor em extinção e arquivamento do processo e a do 

requerido em confissão e revelia. 7. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o demandado contestar o presente, desde que o faça por 

intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Sem prejuízo, 

ante ao cumprimento parcial do quanto determinado no ID 13111447, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

cópia da certidão de nascimento do demandado, sendo certo que o 

assento civil de qualquer pessoa pode ser obtido no cartório em a parte foi 

registrada. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008945-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA CRISTINA GONZAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DIAS JUNG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA FERNANDES DE PAULA QUEIROZ OAB - MG152425 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008945-74.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Alimentos’ movida por R. H. G. J., devidamente representado por sua 

genitora T. C. G. da S., em desfavor de D. D. J., todos qualificados nos 

autos. Narra a exordial que o requerido é o genitor do requerente, contudo 

não contribui materialmente com seu sustento, remanescendo todos os 

encargos decorrentes das necessidades do menor às expensas da 

genitora, razão pela qual pugna pela condenação do demandado no 

pagamento de verba alimentar equivalente um salário mínimo. Acompanha 

a inicial os documentos pertinentes. Foram fixados os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal (ID 

10583897). O requerido foi citado e intimado pessoalmente nos moldes da 

legislação vigente (ID 12237769), apresentando contestação vertida no ID 

12227205. Aduz o requerido que labora como ajudante de carga e 

descarga, percebendo a quantia líquida mensal de R$ 938,40 (novecentos 

e trinta e oito reais e quarenta centavos), razão pela qual noticiou não ter 

condições de contribuir com o valor fixado a título de alimentos provisórios 

e, ofereceu, por sua vez, o pagamento de 1/3 sobre 30% dos seus 

rendimentos, o equivalente a R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta 

centavos). Sobreveio réplica no ID 12422742, reiterando os termos da 

exordial. O Ministério Público opinou pela procedência parcial do pedido, 

convertendo-se em definitivo os alimentos fixados (ID 13177071). É o 

breve Relatório. Fundamento. Decido. Prima facie, verifico que a matéria 

controvertida comporta a aplicação do art. 355, I, do CPC, onde a questão 

de mérito é unicamente de direito, ou sendo de fato não há necessidade 

de se produzir prova em audiência. Doravante, o feito se encontra 

suficientemente instruído, sendo despiciendas maiores provas acerca do 

pedido, eis que nos autos encontram-se os subsídios necessários ao 

deslinde da demanda. Pois bem. Preceitua o artigo 1.694 e seu § 1.º do 

Código Civil que “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 

uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 

compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação. § 1.º Os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada.” Por sua vez, o ilustre mestre YUSSEF SAID CAHALI, 

referindo-se à obrigação alimentar decorrente de parentesco diz que “a 

obrigação de alimentos fundada no jus sanguinis repousa sobre o vínculo 

de solidariedade que une os membros do agrupamento familiar e sobre a 

comunidade de interesse, impondo aos que pertencem ao mesmo grupo o 

dever recíproco de socorro.” (In “Dos Alimentos”, 3.ª ed., Ed. RT., pág. 

700). Do princípio acima transcrito, colhem-se dois requisitos para que 

surja a obrigação de prestar alimentos em caso de parentesco, a saber: a) 

a prova do parentesco; b) o binômio necessidade/possibilidade. A relação 

de parentesco está comprovada, ante a certidão de nascimento do autor 

acostada à exordial (ID 10579360). Pelo que dos autos consta, a mãe vem 

arcando com as despesas de sustento e educação de seu filho, 

preocupando-se, inclusive com o seu crescimento sadio, propiciando-lhe, 

dentro do possível, as necessidades básicas. De mais a mais, o requerido 

compareceu autos, demonstrando seus rendimentos mensais, conforme 

holerites acostados no ID 12227211, na importância líquida de R$ 938,40 

(novecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), oferecendo o 

pagamento de 1/3 sobre 30% dos r. rendimentos, o equivalente a R$ 95,40 

(noventa e cinco reais e quarenta centavos) ou 10% do salário mínimo. 

Todavia, insta ressaltar que o dever de criar é da essência do poder 

familiar e função precípua dos pais. Expresso, neste ponto que no ato de 

dar existência ao filho, concebendo-o, complementa-se com a 

consequente criação da prole, que implica a obrigação de garantir o 
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bem-estar físico do filho, na qual se incluem o sustento alimentar, o 

cuidado com a saúde e o que mais necessário for ao seu 

desenvolvimento. Quanto ao valor dos alimentos, necessário, no caso, 

considerar a capacidade financeira dos pais e também as necessidades 

da parte alimentada. Do requerido, constam dos autos informações 

suficientes sobre seu trabalho e os respectivos vencimentos. Ademais, o 

requerente sequer instruiu o feito com indícios mínimos que levassem ao 

acolhimento da pretensão inicial, aptos a demonstrar a capacidade 

financeira do requerido em contribuir com um salário mínimo mensal, 

limitando-se as afirmações constantes da exordial. De qualquer forma, há 

indicativos de que o demandado é pessoa apta para o trabalho, estando 

atualmente empregado e percebendo aproximadamente um salário mínimo 

mensal (líquido). Mesmo porque, eventual desemprego não induz 

presunção de incapacidade financeira, sendo de prevalecer, de qualquer 

forma, o princípio da paternidade responsável. À luz desse panorama 

probatório, quanto ao binômio necessidade-possibilidade, ante aos 

elementos colacionados pelo próprio alimentante, indicando seus efetivos 

rendimentos e, não tendo a parte autora angariado qualquer prova hábil a 

ensejar o acolhimento integral de seu pedido, resta inviável fixar-se o 

quantum então requerido na exordial, razão pela qual hei por bem fixar os 

alimentos definitivos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no 

país, quantia essa razoável a ser arbitrada em favor do menor e que 

possui as necessidades normais de sua faixa etária, além de tudo 

presumidas em face da menoridade. Além disso, malgrado o requerido 

tenha ofertado o valor de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta 

centavos), não demonstrou a impossibilidade em arcar com a verba já 

arbitrada provisoriamente, tampouco a existência de outros filhos, 

porventura menores, sendo desarrazoado o quantum, eis que muito 

aquém das necessidades de uma criança e da real possibilidade do 

genitor. Com efeito, o simples fato de o alimentante perceber quantia 

equivalente a um salário nacional não inviabiliza, por si só, a fixação do 

encargo alimentar em favor do filho, que, sendo menor, tem suas 

necessidades presumidas. Diante disso, atenta ao princípio da adstrição, a 

fixação da pensão alimentícia em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

está em sintonia com os elementos constantes dos autos, quantia essa 

razoável a ser arbitrada em favor do autor. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RESPEITO 

ÀS POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Segundo o art. 1694, § 1º, do CC:Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 2-Os alimentos foram 

fixados em 30% do valor do salário mínimo, valor que se adéqua ao 

binômio necessidade/possibilidade. Além disso, a prestação alimentícia 

deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as 

necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo 

responsável pelo seu pagamento. 3-Sopesados os elementos de 

convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu 

os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade 

de quem pede. 4-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJDF - 

Acórdão n.1090866, 20171210024995APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE 

OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no 

DJE: 26/04/2018. Pág.: 284/294). “Alimentos - Filho menor - Valor majorado 

para 30% do salário mínimo, compatível com o binômio 

necessidade/possibi l idade.”  (TJDF -  Acórdão n.1018539 , 

20120110410183APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 25/05/2017. Pág.: 498/505). 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manifestado na 

presente ação para fixar a obrigação alimentar no patamar de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente no país, os quais deverão ser pagos 

mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora, conforme 

informado no ID 12249126, até o dia 10 (dez) de cada mês e, via de 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, ante à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida, restando, outrossim, concedido ao demandado 

a r. benesse. P.I. Após o trânsito em julgado arquive-se e dê-se baixa 

observadas as formalidades legais. Notifique-se o Parquet. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805772 Nr: 16610-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SIQUEIRA CAVALHEIRO

 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:

 Trata-se de liquidação de sentença promovida por SEBASTIANA 

SIQUEIRA CAVALHEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A autora requer seja determinado ao Estado de Mato Grosso que 

apresente, para realização da perícia, a nomenclatura do seu cargo 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo a partir de 01/03/1994, e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período. Requer, ainda, a designação de perito contábil para elaboração 

de laudo e a intimação do Estado para pagamento dos honorários (fls. 

283/284).

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na decisão de fls. 270/277, o percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, 

nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo 

ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.

Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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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.

 Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do 

cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, neste período.

Efetuado o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito para 

dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741578 Nr: 3045-35.2014.811.0003

 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: EULALIA VIEIRA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Considerando que a petição de cumprimento de sentença de fls. 130/134 

foi apresentada no ano de 2015, antes do julgamento dos recursos 

interpostos pelo requerido, deixo de analisá-la e determino a intimação da 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750996 Nr: 8276-43.2014.811.0003

 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: JOSE CARLOS CIDALIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Tendo em vista que a sentença proferida às fls. 40/42 permaneceu 

inalterada, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786739 Nr: 8921-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

AERCIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:MT/3065, PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE 

RONDONOPOLIS MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante do teor do ofício de fl. 243 e da petição de fl. 245, determino a 

remessa dos autos ao Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764753 Nr: 15692-62.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GOMES DA SILVA, PAULO SÉRGIO 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 VISTO.

Considerando que o cálculo de fl. 70 apresenta equívoco quanto ao índice 

adotado para correção monetária e termo inicial da incidência de juros 

moratórios, determino que seja encaminhado ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, cópia da decisão de fls. 62 e dos documentos de fls. 66/67, a fim 

de que seja realizado cálculo para atualização do valor da RPV expedida 

nos autos, que até o momento não foi adimplida, apesar do decurso do 

prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 774348 Nr: 4040-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VITORINO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 355/364), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735975 Nr: 15396-74.2013.811.0003

 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: PATRICIA TEREZINHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 415 de 557



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 428611 Nr: 10707-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DOS SANTOS, SOLANGE PAES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 VISTO.

 Considerando que a inventariante não apresentou qualquer impugnação, 

DEFIRO a habilitação dos sucessores dos requeridos, nos termos dos 

artigos 687 e 691 do CPC.

Intime-se a inventariante NEUZA NOVAIS DA ROCHA, no endereço de fls. 

150, para manifestar sobre a contestação apresentada pelo Município de 

Rondonópolis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810142 Nr: 17926-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZULENE APARECIDA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

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 das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807185 Nr: 17083-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONETE CUSTODIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que foi atribuído efeito suspensivo ao 

recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de 

Rondonópolis – Processo nº 1005033-44.2018.8.11.0000, conforme 

decisão de fl. 253.

Diante disto, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 889425 Nr: 1443-67.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTOS DA CARNE ALIMENTOS LTDA, HELIO 

ARLINDO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Defiro os benefícios da justiça.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741557 Nr: 3034-06.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDA LUCIMAR WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 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.: 795769 Nr: 12709-56.2015.811.0003

 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: NILTON SANTOS ALVES, VALTUIR DA SILVA PIMENTEL

 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 se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807492 Nr: 17185-40.2015.811.0003

 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: RONIVALDO CAETANO DE ALMEIDA

 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 RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Em consulta ao sistema PJE (2º grau), foi possível constatar que houve a 

atribuição do efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pelo Município de Rondonópolis – Proc. nº 

1005016-08.2018.8.11.0000 (decisão anexa).

 Diante disto, aguarde-se o julgamento do aludido Agravo de Instrumento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779042 Nr: 5805-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA W. MARQUES 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.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 351/362), uma vez que o 
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recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804384 Nr: 16071-66.2015.811.0003

 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: JAQUELINE DA SILVA CARDOSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 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.: 804174 Nr: 15977-21.2015.811.0003

 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: SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS

 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 RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 219 atribuiu efeito 

suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município 

de Rondonópolis – Processo nº 1004229-76.2018.8.11.0000.

Diante disto, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820570 Nr: 3189-38.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO CAVALHEIRO

 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.: 810676 Nr: 18124-20.2015.811.0003

 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: AFONSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983

 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.: 767387 Nr: 1043-58.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 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.: 756394 Nr: 11091-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a certidão de 

óbito do executado, bem como comprovar quem são os herdeiros dele.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 819529 Nr: 2753-79.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO COELHO DE OLIVEIRA, ADRIANE RUFINO 

CAMILO

 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.

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.: 807019 Nr: 17032-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 
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19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 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.: 814370 Nr: 1000-87.2016.811.0003

 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: AIDI GRACIOSA DOS SANTOS ABES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por AIDI GRACIOSA 

DOS SANTOS ABES em face do ESTADO DE MATO GROSSO.É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 162/170, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ 

WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo 

Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 

3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com.Anoto 

que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 382527 Nr: 10674-41.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACA COMERCIO REPRESENTANTE DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, IVO PAES MACHADO, ARCEDINO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRON COELHO VILELA - 

OAB:MS/3735, Willia Mendes da Rocha Meira - OAB:12729 MS

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a Fazenda Pública Estadual 

move em face de Raca Comércio de Produtos Agropecuários Ltda e 

Outros.

O exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, II do 

CPC (fls. 150).

 É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que os executados efetuaram o pagamento da obrigação, 

conforme documentos de fls. 150-v.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

 P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793298 Nr: 11588-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADEAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇAO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ROLEMBERGUE PRADELA, JAIRO 

PRADELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a Fazenda Pública Estadual 

move em face de Pradeagro Comércio e Representação de Produtos 

Agrícolas Ltda e Outros.

A exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, II do 

CPC (fls. 59).

 É o relatório.

Decido.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Ademais, intimem-se os executados para, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ.

Quitadas as custas, providencie-se a liberação dos valores bloqueados 

nos autos.

Diante do teor da petição de fls. 56, determino a imediata retirada de 

restrição imposta sobre o veículo descrito às fls. 38.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779694 Nr: 6076-29.2015.811.0003

 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: VICENTE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, ROSANGELA 

MARIA REGES

 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.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794267 Nr: 12033-11.2015.811.0003

 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: VANIA THEREZINHA DA SILVA LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814397 Nr: 1007-79.2016.811.0003

 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: JUALICE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovido por 

JUALICE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTELLO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO (fls. 207/211). É o relatório.Decido.Conforme determinado 

no acórdão de fls. 114/120, o percentual devido será apurado em 

liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a 

liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I 

e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a 

complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual 

devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perita a 

contadora ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA SABATINI podendo ser 

encontrada na Rua General Mascarenhas de Morais, n° 196, Vila Marilei, 

Rondonópolis-MT Cep: 78705-268, e nos telefones: (66) 9917-2447 / (66) 

3410-0649, e-mail: angelamaria.sabatini@gmail.com.Anoto que o cálculo a 

ser realizado pela perita contadora deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e 

obedecendo ao limite máximo de 11,98 % (fl. 120).No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762515 Nr: 14719-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZÉLIA REGINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....Decido.Na hipótese dos autos, conforme já consignado às fls. 

131/132, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.Para realização da perícia os peritos Isabel Borges Fernandes, 

Ângela Maria de Oliveira Sabatini, Marcio Ferreira de Oliveira e Aurilene 

Lopes Soares apresentaram proposta de honorários, respectivamente, 

nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 2.300,00 (dois mil e 

trezentos reais), R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 700,00 (setecentos 

reais), conforme se verifica dos documentos de fls. 153/154 e 

250/254.Ocorre que, muito embora conhecido o rigor e a qualidade técnica 

do trabalho dos aludidos peritos, é certo que as suas propostas de 

honorários apresentam valor mais elevado do que o habitualmente 

praticado neste Juízo em casos semelhantes atualmente. Diante disto, 

nomeio para o encargo o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR, 

podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro Jardim 

Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 9973-9173, 

e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792151 Nr: 11169-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELY APARECIDA DOS SANTOS, MARIA FRANCISCA 

OLIVEIRA SILVA, LEIDMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO

 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.Trata-se de liquidação de sentença promovida por SUELY 

APARECIDA DOS SANTOS, MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA e 

LEIDMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.É 

o relatório.Decido.Conforme determinado na decisão fls. 158/168, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ 

APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, 

n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: 

(66) 3423-2995 / (66) 9984-4114, email: atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto 

que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo das autoras, em 

razão da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e obedecendo o limite máximo de 11,98% (fl. 167-v). No 

atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido 

o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, 

§2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792010 Nr: 11092-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA

 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.Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA 

TEREZINHA DE ALMEIDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.É o 

relatório.Decido.Conforme determinado na decisão de fls. 139/145, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ 

WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo 
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Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 

3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com.Anoto 

que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 444968 Nr: 150-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSILDA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Trata-se de cumprimento de sentença que ROSILDA BATISTA DOS 

SANTOS move em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, alegando que os 

valores cobrados pela exequente já foram pagos pelo Poder Judiciário, 

conforme informação emitida pelo Departamento de Pagamento Pessoal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (fls. 180/188).

A exequente requereu que a impugnação seja rejeitada, sob o argumento 

de que não foi juntado qualquer documento que comprove o pagamento 

(fls. 200).

É o relatório.

Decido.

A exequente busca o recebimento do valor de R$ 19.915,47, relativo a 

licença prêmio, férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais, 

atinentes as verbas rescisórias, bem como o importe de R$ 623,69 

referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

O executado, por sua vez, informou que tais valores já foram pagos pelo 

Poder Judiciário.

Na hipótese, conforme se depreende da Informação nº 785/2017 – DPP, 

emitida pelo Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, a exequente recebeu os valores referentes à 

URV, nos meses mencionados às fls. 182-v/183-v; bem como os valores 

relativos às férias proporcionais e 1/3 da gratificação de férias 

proporcionais (verbas rescisórias), na folha de pagamento de dezembro 

de 2012 (fls. 184); e as licenças prêmio atinentes aos quinquênios de 

1997/2002 (90 dias) e 2002/2007 (50 dias), na folha de pagamento de 

dezembro de 2015 (fls. 184-v).

Intimada para manifestação, a exequente restringiu em afirmar que não foi 

juntado qualquer documento que comprove o pagamento (fls. 200).

O documento juntado às fls. 182/184, o qual foi assinado por dois 

servidores do Tribunal deste Estado, é suficiente para comprovar que a 

obrigação imposta na sentença já foi adimplida.

Assim, tendo a parte executada efetuado o pagamento da obrigação, 

impõe-se a extinção da execução de sentença.

Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação de execução.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741561 Nr: 3037-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIR GRACIANO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por JAIR 

GRACIANO RIBEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A decisão 

de fls. 144/145 determinou a intimação das partes para apresentarem o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte autora, em 

razão da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994.O Estado de Mato Grosso alegou que já houve a 

implementação das perdas salarias decorrentes da conversão de cruzeiro 

real para URV, em virtude da Lei nº 6.528/94, bem como em razão da lei 

que reestruturou a carreira da parte autora (fls. 148/158).A presente ação 

de cumprimento e liquidação de sentença foi julgada extinta por meio da 

sentença de fls. 210/213.O acórdão de fls. 288/292 deu provimento parcial 

ao recurso de apelação interposto pelo autor, para que seja procedida a 

liquidação de sentença por arbitramento. É o relatório.Decido.Na hipótese, 

entendo que não é possível decidir a liquidação de plano. Assim, 

verifica-se que há necessidade de realização de perícia contábil, a fim de 

apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação.Dessa 

forma, para realização da perícia contábil, nomeio como perito o contador 

LINDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR, podendo ser encontrado na 

Avenida Canindé, n° 1074, bairro Jardim Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 

78730-308 ,  e  no  te le fone :  (66 )  9973-9173 ,  e -ma i l : 

lindomarjunior1@hotmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo do autor, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737174 Nr: 64-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIONICE BEZERRA BUCELI

 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.Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIONICE 

BEZERRA BUCELI em face do ESTADO DE MATO GROSSO.É o 

relatório.Decido.Conforme determinado na sentença, o percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 510, do Código de Processo 

Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz 

intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora AURILENE LOPES SOARES, 

podendo ser encontrada na Rua Dezessete, n° 713, Condomínio Terra 

Nova, bairro Colina Verde. Rondonópolis/MT, Cep: 78740-405, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 6 1 4 - 8 3 2 2  /  ( 6 6 )  3 0 2 7 - 9 3 3 5 ,  e - m a i l : 

aurylenesoares@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pela perita 

contadora deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 444968 Nr: 150-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSILDA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 
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OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação ao patrono da parte autora, advº. SAMIR BADRA DIB, OAB/MT 

5205, para tomar ciência da Sentença de fls. 201, prolatada nos autos 

transcrito a seguir parte final: "(...)É o relatório. Decido. A exequente 

busca o recebimento do valor de R$ 19.915,47, relativo a licença prêmio, 

férias proporcionais e 1/3 de férias proporcionais, atinentes as verbas 

rescisórias, bem como o importe de R$ 623,69 referente aos honorários 

advocatícios sucumbenciais. O executado, por sua vez, informou que tais 

valores já foram pagos pelo Poder Judiciário. Na hipótese, conforme se 

depreende da Informação nº 785/2017 – DPP, emitida pelo Departamento 

de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, a exequente recebeu os valores referentes à URV, nos meses 

mencionados às fls. 182-v/183-v; bem como os valores relativos às férias 

proporcionais e 1/3 da gratificação de férias proporcionais (verbas 

rescisórias), na folha de pagamento de dezembro de 2012 (fls. 184); e as 

licenças prêmio atinentes aos quinquênios de 1997/2002 (90 dias) e 

2002/2007 (50 dias), na folha de pagamento de dezembro de 2015 (fls. 

184-v). Intimada para manifestação, a exequente restringiu em afirmar que 

não foi juntado qualquer documento que comprove o pagamento (fls. 200). 

O documento juntado às fls. 182/184, o qual foi assinado por dois 

servidores do Tribunal deste Estado, é suficiente para comprovar que a 

obrigação imposta na sentença já foi adimplida. Assim, tendo a parte 

executada efetuado o pagamento da obrigação, impõe-se a extinção da 

execução de sentença. Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de execução. 

Arquivem-se. P.R.I.C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 444968 Nr: 150-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSILDA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

 1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Fazenda Pública, POR MEIO DE CARGA, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do 

artigo 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 382527 Nr: 10674-41.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACA COMERCIO REPRESENTANTE DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, IVO PAES MACHADO, ARCEDINO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRON COELHO VILELA - 

OAB:MS/3735, Willia Mendes da Rocha Meira - OAB:12729 MS

 VISTO

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de RAÇA COMERCIO 

REPRESENTANTE DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, IVO PAES 

MACHADO e ARCEDINO MACHADO.

A exequente requereu a realização de penhora on line de ativos 

financeiros em desfavor da executada RAÇA COMERCIO 

REPRESENTANTE DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, via BACENJUD 

(fls.147).

INDEFRO, por ora, o pedido de penhora on-line, tendo em vista que o 

executado Arcedino Machado ainda não foi devidamente citado.

 Assim, intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, informando o atual endereço do executado Arcedino Machado.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001861-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO 

MASTER I (RÉU)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (RÉU)

JOSEMAR RAMIRO E SILVA (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO 

(RÉU)

CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISETORIAL (RÉU)

AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. - EPP (RÉU)

WELLINGTON DE MOURA PORTELA (RÉU)

DIFERENCIAL CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO)

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O (ADVOGADO)

LUIZA FRANCESCHINI CHADE OAB - SP390681 (ADVOGADO)

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO)

JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA OAB - SP207081 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (LITISCONSORTES)

 

Vistos etc., Diante das informações das partes, em consulta ao PJE, 

verifico que foi proferida decisão pelo douto Desembargador José Zuquim 

Nogueira, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para 

suspender os a indisponibilidade dos bens em favor das agravantes. 

Assim, cumpram-se as decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso proferida nos Agravos de Instrumentos interpostos pela 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S/A e AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. Para 

tanto, determino a imediata vinculação dos valores no SISCONDJ - 

DEPÓSITOS JUDICIAIS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Com a comunicação da vinculação pelo SISCONDJ - DEPÓSITOS 

JUDICIAIS, expeça-se imediatamente os alvarás para transferências dos 

valores nas contas indicadas. Intime-se a BNY MELLON SERVIÇOS 

FINANCEIROS DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S/A para que informe a conta de sua titularidade para transferência dos 

valores, uma vez que não houve indicação e este Juízo se vê 

impossibilitado diante da ausência da referida informação. Sobre o 

requerimento formulado por Wellington de Moura Portela, manifeste-se o 

Ministério Público. Após, conclusos com urgência. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 782728 Nr: 7295-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 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:

 Vistos etc.,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 421 de 557



Renato Dias Coutinho Neto e outros, devidamente qualificados e 

representados nos autos, propôs execução de sentença em face do 

Estado de Mato Grosso.

O executado informou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor 

expedida nos autos, o que autorizou a expedição de alvarás.

 Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários uma vez que se trata de cumprimento de 

sentença sem a interposição de impugnação ou embargos à execução.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 782781 Nr: 7330-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 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:

 Vistos etc.,

Renato Dias Coutinho Neto e outros, devidamente qualificados e 

representados nos autos, propôs execução de sentença em face do 

Estado de Mato Grosso.

O executado informou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor 

expedida nos autos, o que autorizou a expedição de alvarás.

 Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários uma vez que se trata de cumprimento de 

sentença sem a interposição de impugnação ou embargos à execução.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403335 Nr: 16896-88.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMILTON VITOR 

SCHEFFER, para devolução dos autos nº 16896-88.2007.811.0003, 

Protocolo 403335, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 775260 Nr: 4342-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUICAO S/A, 

ADRIANA FIGUEIRA NOZELA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

ARRAIS - OAB:282.826, HELTON PENA DE CARVALHO - 

OAB:113357/MG, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT/2615, ROGERIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:MT/6763, THAYS SPIRANDELI 

FERREIRA - OAB:99531/MG

 Vistos etc.,

Na espécie, foi determinada a suspensão do presente executivo fiscal nos 

embargos à execução apensos (Cód. 895052 e 895043).

Assim, aguarde-se o julgamento das ações incidentais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 782734 Nr: 7298-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 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:

 Vistos etc.,

Considerando que o pagamento foi realizado por meio do RPV, expeça-se 

o alvará.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 725618 Nr: 6573-14.2013.811.0003

 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: LAZARO DIVINO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO FLAVIO ALVES DE 

BRITO - OAB:8669 MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, SILVIO DE SOUZA 

GARRIDO JUNIOR - OAB:248636

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de 

condenar as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização 

a título de danos morais e materiais nos seguintes termos:a) danos 

materiais no valor de R$ 46.236,00 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e 

seis reais), corrigidos monetariamente a partir de abril/2013 e com juros 

moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).b) danos morais 

no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigida monetariamente a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).Em todas as condenações a 

correção monetária deverá ser baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condeno a ré 

Engeponte Construções Ltda ao pagamento de custas processuais. Deixo, 

porém, de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de custas 

processuais nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC. Condeno os réus ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do §3º, I, do art. 85 do 

CPC/2015. A sentença não está sujeita à remessa necessária, uma vez 

que condenação foi inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos – § 3º, II, 

art. 496 do Código de Processo Civil.P.R.I.Rondonópolis, 27 de junho de 

2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638883 Nr: 642-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB:17.735-MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT

 Intimação para o defensor do réu, para que, no prazo legal, apresente os 

memorias finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335087 Nr: 5903-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5903-89.2010.811.0064, 

Protocolo 335087, 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): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641448 Nr: 2916-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PORTO DE SOUZA, HENRIQUE 

GABRIEL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Intimação para o advogado do réu WAGNER PORTO DE SOUZA, Dr. 

Marcelo Agdo Cruvinel, para que, no prazo legal, manifeste na fase do art. 

422 do CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623481 Nr: 6328-77.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUCIANO ZARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673968 Nr: 6024-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO LIMA DA SILVA, MACIEL 

SILVA DE LIMA, ANDERSON ALVES DA SILVA, MATHEUS DE ALMEIDA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24.326-O, Alex Moreira Pereira - OAB:24064

 27.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Luís Fernando Lima da Silva, Maciel Silva de Lima, Matheus de Almeida 

Marques e Anderson Alves da Silva, como incursos nas sanções 

previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 29, na forma 

do art. 70 (3 vezes), todos do Código Penal. III.1 – DOSIMETRIA DA PENA 

DO RÉU III.2 – DO RÉU LUÍS 28.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.29.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 (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658211 Nr: 7383-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATTAN FERNANDO SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 57.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

Jhonattan Fernando Silva Ferreira como incurso nas sanções previstas o 

art. 157, § 3º, última parte, do CP, com aplicação das disposições da Lei 

8.072/90.IV – DOSIMETRIA DA PENA58.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.59.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653507 Nr: 3082-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISVAN SIMÕES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 Vistos, em correição.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela defesa do réu 

REGISVAN SIMÕES DA SILVA contra a sentença de fls. 151/157, 

alegando OMISSÃO, pois este juízo deixou de analisar o pedido de 

restituição da motocicleta apreendida nos autos (fls. 158/161).

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou para que seja negado 

provimento aos embargos em razão da matéria já ter sido analisada 

anteriormente. De outro lado requereu que os “embargos” sejam 

analisados como um simples pedido de restituição (fl. 171).

É o necessário. Decido.

Da análise do processo, especialmente da r. sentença objurgada, verifico 

inexistir a alegada omissão, pois este magistrado já havia apreciado o 

pedido de restituição à fl. 97, ocasião em que este juízo indeferiu o pedido, 

pois naquele momento o veículo ainda interessava ao processo.

Diante disso, por não se tratar de omissão da r. sentença, sem mais 

delongas NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

 Por outro lado, tendo em vista que a motocicleta Honda CG 160 Fan, cor 

vermelha, placa QBX-9354, chassi nº 9C2KC2200HR011746 não interessa 

mais ao processo, uma vez que já foi sentenciado e, em consonância com 

o parecer ministerial de fl. 171, DETERMINO a restituição do referido 

veículo, devendo ser restituído ao requerente REGISVAN SIMÕES DA 

SILVA, mediante TERMO NOS AUTOS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado já com suas 

razões recursais de fls. 162/169.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 172/176), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 331574 Nr: 2385-91.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI CARLOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130

 Vistos, em correição.

Em vista à proposta apresentada pelo Ministério Público (fl. 92) e atento às 

informações constantes dos autos, bem como às diretrizes do artigo 89 da 

Lei 9.099/95, vejo que o acusado preenche os requisitos objetivos e 

subjetivos exigidos para concessão da medida despenalizadora.

Assim, designo a audiência para o dia 28 de setembro de 2018, às 

17h40min., para proposta de suspensão condicional do processo.

Intime-se o acusado, seu(s) defensor(es), e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 608936 Nr: 6817-85.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21.833

 Vistos em correição.

Em contato telefônico com a causídica Dra. Gleiciane Gonçalves da Silva- 

OAB nº 21.833, a mesma informou que não recebeu a intimação via DJE 

para apresentar resposta à acusação do acusado. Contudo, informou que 

irá fazer carga dos autos em cartório o mais rápido possível para cumprir 

com seu mister, motivo pelo qual devolvo os autos ao cartório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 616765 Nr: 7473-08.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647391 Nr: 7944-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA THAIS LIMA DA SILVA SANTOS, 

JURANDIR DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Determino que o senhor gestor certifique se a acusada está cumprindo as 

condições estabelecidas por ocasião da suspensão condicional do 

processo.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633841 Nr: 5299-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Veríssimo - 

OAB:6612A

 Vistos em correição.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635322 Nr: 6539-79.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338790 Nr: 2594-26.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CEVILA GARCIA, MAYLA DAYANE DE 

BARROS DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:MT - 8872

 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.

Compulsando os autos verifico que às fls. 268/269 este juízo reconheceu 

a prescrição da pretensão punitiva dos acusados.

Inconformado, o representante ministerial interpôs recurso em sentido 

estrito, argumentando, em síntese, que a prescrição virtual realizada não 

se mostra admissível pela ausência de previsão legal (fls. 270/274).

Após, vieram os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Analisando detidamente os autos, entendo que a manifestação ministerial 

deve ser acolhida, já que a denúncia imputa vários crimes aos acusados, 

dentre eles o crime de homicídio culposo, o qual se caracteriza como o 

mais grave dentre os delitos de transito.

Ademais, em caso da pena aplicada em uma eventual condenação pelo 

crime de homicídio culposo ultrapassar o mínimo legal (02 anos), a 

prescrição da pretensão punitiva deixaria de ocorrer em 04 anos, pois se 

a pena aplicada for maior que dois e não exceder a quatro anos, a 

prescrição da pretensão punitiva ocorreria somente em 08 anos.

Diante disso, em consonância com as razões ministeriais, com fundamento 

no art. 589 do CPP, revogo a decisão de fls. 268/269 e dou continuidade a 

instrução processual.

Assim sendo, intime-se a defesa dos acusados para que se manifeste 

quanto ao aditamento da denúncia ofertado pelo Ministério Público às fls. 

258/259, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 332894 Nr: 3705-79.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NOGUEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 
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que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Compulsando os autos verifico que à fl. 155 este juízo reconheceu a 

prescrição da pretensão punitiva do acusado.

Inconformado, o representante ministerial interpôs recurso em sentido 

estrito já com as razões recursais, argumentando, em síntese, que a 

prescrição virtual realizada não se mostra admissível pela ausência de 

previsão legal (fls. 158/161).

Após, vieram os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Analisando detidamente os autos, entendo que a manifestação ministerial 

deve ser acolhida, já que a denúncia imputa ao acusado o crime de 

homicídio culposo, o qual se caracteriza como o mais grave dentre os 

delitos de trânsito.

Outrossim, por ocasião de uma eventual sentença condenatória em face 

do acusado, em sua dosimetria poderá haver circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, o que acarretaria na aplicação de uma pena acima do 

mínimo legal, motivo pelo qual a prescrição da pretensão punitiva deixaria 

de ocorrer em 04 anos, pois se a pena aplicada for maior que dois e não 

exceder a quatro anos, a prescrição ocorrerá somente em 08 anos.

Diante disso, em consonância com as razões ministeriais e com 

fundamento no art. 589 do CPP, revogo a decisão de fl. 155 e dou 

continuidade a instrução processual.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Cuiabá/MT com dupla 

finalidade, sendo intimar e interrogar o réu, o qual poderá ser localizado no 

endereço: Av. das Palmeiras, condomínio Rio Coxipó, casa 495, Jardim 

Imperial, CEP nº 78.075-850.

Após o retorno da missiva devidamente cumprida, declaro encerrada a 

instrução processual e concedo o prazo igual e sucessivo de 05 dias para 

que as partes apresentem seus memoriais finais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667459 Nr: 478-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:349.232, WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 (...)A denúncia foi recebida em 31.01.2018 (fl. 74).Às fls. 78/79, este juízo 

deferiu o pedido formulado pelo representante ministerial, no tocante a 

quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos.O denunciado foi 

citado no dia 21.02.2018 (fl. 108).No dia 03.04.2018 foi realizada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião em que foi realizada a inquirição das 

testemunhas Willian e Castro. Já no dia 17.05.2018 em audiência de 

continuação foi inquirido o informante Gabriel, bem como realizado o 

interrogatório do réu, cujos teores foram gravados em mídias digitais 

juntadas às fls. 176 e 219.Contudo a instrução processual não foi 

encerrada pelo fato de a defesa ter insistido na inquirição da testemunha 

Ismael.Às fls. 223/231 a defesa do acusado formulou pedido de 

relaxamento da prisão preventiva, argumentando, em síntese, excesso de 

prazo.Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento 

do pleito defensivo fls. 236/240.No dia 14.06.2018 este juízo indeferiu o 

pedido formulado pela defesa, sob o fundamento de que não há 

constrangimento ilegal quando o excesso de prazo é provocado pela 

defesa, bem como determinou a intimação da defesa para informar se 

insiste na inquirição da testemunha Ismael (fls. 257/258).Atualmente, o 

feito encontra-se aguardando a apresentação da petição da defesa.Sem 

mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da 

nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição para 

eventuais esclarecimentos.Respeitosamente,LEONARDO DE CAMPOS 

COSTA E SILVA PITALUGA - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 335416 Nr: 6232-04.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI VITORIO MARCHETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Às fls. 1999/2000 o Ministério Público manifestou que as postulações 

defensivas de fls.1983/1985 e fls. 1991/1992 não se tratam do objeto da 

denúncia, motivo pelo qual devem ser indeferidas.

Assim sendo, hei por bem antes de proferir qualquer decisão e em, 

homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, determinar a intimação da defesa do acusado para que, no prazo 

de 05 dias, esclareça os requerimentos formulados nas folhas 1983/1985 

e 1991/1992.

Após a juntada da petição da defesa, venham-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 628399 Nr: 1103-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615782 Nr: 6456-34.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se o acusado para que justifique o não cumprimento das condições 

estabelecidas na decisão de fls. 94/95 (suspensão condicional do 

processo).

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 609366 Nr: 7257-81.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN MICHAEL RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 660093 Nr: 9072-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO FERNANDES SOUSA, MATHEUS 

MOURÃO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 (...)Diante do exposto, REVOGO a suspensão condicional do processo 
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em relação ao denunciado MATHEUS MOURÃO AFONSO, determinando o 

prosseguimento do feito.Assim sendo, intime-se o acusado para que 

apresente resposta à acusação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Intime-se. Notifique-se o MP.Por fim, determino o 

desmembramento dos autos em relação ao acusado Matheus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 626617 Nr: 8545-93.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 333525 Nr: 4338-90.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON PEREIRA GOMES, WASHINGTON 

GUSTAVO BEZERRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085, LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12104/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622378 Nr: 5432-34.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JÚNIOR FERNANDES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 618211 Nr: 1310-75.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEY FERREIRA GONSALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Vistos em correição.

 Ante a juntada da certidão de fl. 343, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste quanto a não localização da vítima Marcelo 

Pereira da Silva.

Após a juntada da cota ministerial, venham-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644064 Nr: 5184-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU QUEIROZ SOBRINHO, ROSÁRIA 

DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam o julgamento da presente ação penal, motivos pelos quais 

determino que os autos venham conclusos ao magistrado que me 

sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648265 Nr: 8656-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Aguarde-se o cumprimento da missiva expedida ao juízo da comarca de 

Cuiabá/MT, cuja audiência foi designada para o dia 28.08.2018, às 14:50 

horas.

Após o retorno da missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes 

para que no prazo legal e sucessivo de 05 dias apresentem seus 

memoriais finais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645678 Nr: 6498-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MANOEL JÚNIOR ALVES OLIVEIRA, 

KALLYUL AMARAL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20.235 MT

 Vistos, em correição.

Processo em ordem, intime-se o acusado Kallyul Amaral de Almeida 

acerca da sentença de fls. 272/280.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642269 Nr: 3678-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam o julgamento da presente ação penal, motivos pelos quais 

determino que os autos venham conclusos ao magistrado que me 

sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612858 Nr: 3366-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 426 de 557



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BALDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - 

OAB:53981

 Vistos, em correição.

Aguarde-se o cumprimento da missiva expedida ao juízo da comarca de 

Sinop/MT com a finalidade de inquirir a vítima Manoel Domingos da Silva, 

cuja audiência foi designada para o dia 23.07.2018, às 14:30 horas.

Após o retorno da missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes 

para que no prazo legal e sucessivo de 05 dias apresentem seus 

memoriais finais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622098 Nr: 5173-39.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICE BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Oficie-se ao juízo da comarca de Guiratinga/MT, a fim de que informe este 

juízo se a ré está cumprindo as condições da suspensão condicional do 

processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644826 Nr: 5805-94.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR REZENDE AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Solicite-se informação ao juízo da comarca de Primavera do Leste/MT 

acerca do cumprimento da missiva de fl. 92 expedida com a finalidade de 

inquirir a testemunha Edivaldo Mesquita da Silva.

Após o retorno da missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes 

para que no prazo legal e sucessivo de 05 dias apresentem seus 

memoriais finais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 621186 Nr: 4322-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS KELIN DUTRA, RAFAEL RUIZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 ...III – DISPOSITIVO56.Por todo o exposto, julgo PARCILAMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR Douglas Kelin Dutra e Rafael 

Ruiz de Almeida como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, 

incisos I e II, c/c art. 70 (2 vezes), do Código Penal; e, nos termos do artigo 

386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o acusado Rafael Ruiz 

de Almeida quanto ao delito tipificado no art. 311, caput, do Código 

Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA III.1.1 – DO RÉU DOUGLAS ..resultando 

numa pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 20 

dias-multa.72.Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e 

tratando-se de réu tecnicamente primário, com fundamento no art. 33, § 

2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o 

cumprimento da reprimenda.73.Substituição da pena: incabível a 

substituição em razão do quantum aplicado e da natureza do delito.III.2.1 – 

DO RÉU RAFAEL ..a, resultando numa pena de 06 anos, 02 meses e 20 

dias de reclusão e 20 dias-multa.89.Regime de pena: diante do quantum de 

pena aplicada e tratando-se de réu tecnicamente primário, com 

fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda.90.Substituição da pena: 

incabível a substituição em razão do quantum aplicado e da natureza do 

delito.IV – DISPOSIÇÕES GERAIS PARA AMBOS OS RÉUS91.Da prisão 

preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, tendo 

em visa que o acusado encontra-se em liberdade e não havendo nos 

autos elementos comprovando que estão presentes os fundamentos 

descritos no art. 312 do CPP, em caso de recurso, concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade..95.Condeno o(s) réu(s) ao pagamento 

das despesas e custas processuais, pois ainda que se trate de 

beneficiário da justiça gratuita, a análise acerca de eventual isenção 

compete ao juízo da execução, nos termos do julgamento proferido pelo 

STJ nos autos do agravo em recurso especial nº 1.192.968–SP 

(2017/0266599-9.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641647 Nr: 3108-03.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELARMINO MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos, em correição.

Solicite-se informação ao juízo da comarca de Ribeirão Preto/SP acerca do 

cumprimento da missiva de fl. 138 expedida com a finalidade de inquirir a 

testemunha Paulo Cesar Santana.

Após o retorno da missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes 

para que no prazo legal e sucessivo de 05 dias apresentem seus 

memoriais finais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 621714 Nr: 4790-61.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANDO GETER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:7039-B

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam o julgamento da presente ação penal, motivos pelos quais 

determino que os autos venham conclusos ao magistrado que me 

sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630924 Nr: 3069-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 Vistos, em correição.

Aguarde-se o cumprimento da missiva expedida ao juízo da comarca de 

Campo Grande/MS.

Após concedo o prazo igual e sucessivo de 05 dias para que as partes 

apresentem seus memoriais finais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 600268 Nr: 4704-95.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR PALACIOS SANCHES, CAROLINE DA 

SILA RIBEIRO, MICHELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B/MT

 Vistos, em correição.

Aguarde-se o cumprimento da missiva expedida ao juízo da comarca de 

Cuiabá/MT com a finalidade de inquirir a testemunha Eduardo Roberto 

Marques, cuja audiência foi designada para o dia 09.07.2018, às 15:30 

horas.

Após o retorno da missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes 

para que no prazo legal e sucessivo de 05 dias apresentem seus 

memoriais finais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674105 Nr: 6131-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6131-83.2018.811.0064 – Cód. 674105

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu SAMUEL SANTOS 

DE SOUZA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13.07.2018, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672561 Nr: 4811-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Piccini Nunes - 

OAB:25086/O

 (...) E, acerca do pleito de reconhecimento do princípio da insignificância, 

reitero o posicionamento por mim adotado ao proferir o decisum encartado 

às fls. 105/106, visto ser impossível a aplicação do princípio 

retromencionado em decorrência da reincidência criminal que o ora 

denunciado ostenta.Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, 

por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

397 do CPP, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa 

às fls. 113/122.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18.07.2018, 

às 15h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 331571 Nr: 2382-39.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Autos nº 2382-39.2010.811.0064 – Cód. 331571

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial à fl. 215, assim, DETERMINO que seja 

expedida carta precatória à comarca ao Juízo Deprecado da 14ª Vara 

Criminal da comarca de Cuiabá/MT, solicitando que encaminhe a mídia com 

o depoimento da testemunha WALDINEY DE SOUZA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 336088 Nr: 6904-12.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6904-12.2010.811.0064 – Cód. 336088

Vistos.

Considerando o teor da cota ministerial de fl. 236, na qual o Parquet 

informa que já desistiu da oitiva da testemunha NÁGILA DE MOURA 

BRANDÃO à fl. 223, bem como manifestação do réu através da 

Defensoria Pública no mesmo sentido; DECLARO encerrada a instrução 

processual, bem como determino vista dos ao Ministério Público e à defesa 

para que apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 

05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609829 Nr: 66-48.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA NEVES VILELA 

PIRES - OAB:14.262/MT

 (...) Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Quirinópolis/GO, 

com cópia da denúncia e de todos os depoimentos que constam dos 

autos, para que o d. juízo deprecado determine a realização de avaliação 

psicológica da vítima, cujo profissional nomeado deverá responder os 

seguintes quesi tos:a)Quesi tos formulados pelo Min is tér io 

Público:1.existência de indícios da ocorrência de abuso sexual e sua 

autoria;2.presença de traumas psicológicos decorrentes do abuso 

s e x u a l ; 3 . a l t e r a ç õ e s  c o m p o r t a m e n t a i s ,  c o g n i t i v a s  e / o u 

emocionais;4.comprometimento dos vínculos familiares;5.tratamentos 

recomendáveis;6.outras consideradas relevantes para a compreensão da 

situação.b)Quesitos complementares formulados pela defesa do 

réu:1.João Pedro, você sabe o que veio fazer aqui hoje?2.Você conhece 

o Divino, pai do seu irmãozinho Darlan?3.Você já morou com ele na mesma 

casa, não? Você se lembra como era quando vocês moravam juntos lá em 

Rondonópolis?4.Como o Divino era com você? Era bravo, brincava com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 428 de 557



você e com seu irmão, levava vocês para passearem, batia em você ou 

no seu irmão?5.Você gostava de morar em Rondonópolis? Gostava da 

casa do Divino?6.Por que vocês se mudaram para Quirinópolis? Você 

gosta de morar aqui?7.Você se lembra do outro filho do Divino, o Pedro 

João? Vocês brincavam juntos quando ele ia à casa de vocês? Você era 

amigo dele?8.Alguma vez você ficou com raiva do Pedro Joao?9.Você tem 

raiva do Divino? Você tem medo dele?10.Você gostaria de voltar a morar 

em Rondonópolis?11. E de ir passear lá, você gostaria de ir passar as 

féria com seu irmão na casa do Divino, ir para as fazendas e ajudar o 

Divino no trabalho?Com o retorno da carta precatória, dê-se nova vista 

dos autos para apresentação das derradeiras alegações.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610489 Nr: 747-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 747-18.2013.811.0064 – Cód. 610489

Vistos.

Conforme informação constante no termo de assentada de fl. 147, bem 

como folha de antecedentes criminais do acusado DIEGO PESSOA DE 

OLIVEIRA, verifico que o mesmo encontra-se cumprindo pena na 

Penitenciária Major Eldo Sá Correa “Mata Grande” desde 19.10.2016, 

razão pela qual é inviável o deferimento do pedido da Defensoria Pública 

para expedição de carta precatória à comarca de Água Boa/MT, visando a 

realização de interrogatório do denunciado.

Assim, considerando que o réu encontra-se segregado no ergástulo local, 

designo audiência para proceder ao interrogatório do réu DIEGO PESSOA 

DE OLIVEIRA para o dia 13.07.2018, às 15h00.

Intime-se e requisite o réu, bem como dê ciência desta decisão ao 

Ministério Público e a Defensoria para que compareçam à audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624392 Nr: 6967-95.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6967-95.2014.811.0064 – Cód. 624392

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 27.06.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 629/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

15.08.2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 646871 Nr: 7541-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA THAÍS SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7541-50.2016.811.0064 – Cód. 646871

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 27.06.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 629/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

15.08.2018, às 17h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332819 Nr: 3630-40.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3630-40.2010.811.0064 – Cód. 332819

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 207, na qual informa que a 

mídia audiovisual – CD de fl. 196 encontra-se vazia, inviabilizando a 

apresentação dos memoriais finais, bem com certidão de fl. 206, a qual 

certifica que foi realizada buscas do backup da mídia encartada à fl. 196, 

contudo, constatou-se que não existir registro do depoimento da 

testemunha CLEBERSON CARIAS DE FEREITAS nas mídias de backup de 

audiências enviadas pelo gabinete à secretária; entendo que assiste 

razão à representante ministerial no sentido de ser realizada nova 

audiência para repetição do ato processual.

Assim, designo nova audiência para tão somente realizar a oitiva da 

testemunha CLEBERSON CARIAS DE FREITAS para o dia 23.07.2018 às 

17h40min, a qual deverá ser requisitada.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622912 Nr: 5871-45.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCINO RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5871-45.2014.811.0064 – Cód. 622912

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 27.06.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 629/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

15.08.2018, às 16h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622915 Nr: 5874-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Autos nº 5874-97.2014.811.0064 – Cód. 622915

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 27.06.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 629/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

15.08.2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 601142 Nr: 5578-80.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5578-80.2011.811.0064 – Cód. 601142

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 133.

Assim, designo nova audiência para interrogatório do acusado MILTON DA 

SILVA MARTINS para o dia 05.09.2018 às 17h40min, o qual poderá ser 

intimado no endereço constante às fls. 124.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631730 Nr: 3799-51.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATHAN BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3799-51.2015.811.0064 – Cód. 631730

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 27.06.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 629/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

25.09.2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673690 Nr: 5763-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON MARINHO DOS SANTOS, JOSÉ 

APARECIDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5763-74.2018.811.0064 – Cód. 673690

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

WENDERSON MARINHO DOS SANTOS e JOSÉ APARECIDO GARCIA como 

incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667449 Nr: 469-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, Caio Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20699/O MT

 Autos nº 469-41.2018.811.0064 – Cód. 667449

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que está ausente um dos pressupostos 

de admissibilidade do recurso interposto à fls. 172, uma vez que se 

encontra intempestivo conforme certidão de fls. 177-a.

Ao Juízo a quo é cabível apreciar os pressupostos de admissibilidade do 

recurso de apelação, ainda que os mesmos venham a ser novamente 

analisados na instância recursal.

Após apreciação acurada dos presentes autos, constatei que o recurso 

foi interposto a destempo, contrariando o que preconiza o art. 593 do 

Código de Processo Penal.

Assim, deixo de receber o recurso de apelação interposto à fls. 172 e, por 

consequência, nego seguimento ao mesmo, decretando-o INTEMPESTIVO.

Outrossim, certifique-se o trânsito em julgado, bem como se proceda a 

expedição da respectiva guia de execução penal definitiva.

Após, encaminhe ao juízo da execução penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639692 Nr: 1291-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, 

JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18808, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 

23.146/O, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/ 4.310 A

 Intimação da Advogada Doutora Carla Andrea Batista, OAB/MT 18808 e 

Patricia Rodrigues Soares, OAB/GO 23146, para apresentar os Memoriais 

do acusado JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658829 Nr: 7904-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON BITTENCOURT JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 7904-03.2017.811.0064 – Cód. 658829

Vistos.

Com vistas dos autos para manifestar se concordava ou não com a 

desistência da oitiva da vítima Rafael Soares Albaneze, bem como 

informar se concorda com a substituição desta pela corré Adina Larissa 

Augusta de Menezes, a Defensoria Pública à fl. 342, também manifestou 

pela desistência da inquirição da vítima Rafael, contudo, quedou-se inerte 

acerca do pedido de substituição.

Ante o silêncio da defesa do réu, subentende-se que não se opõe ao 

pleito ministerial, assim, com fulcro no artigo 3° do CPP c/c artigo 451, 

inciso III, do CPC, DEFIRO o requerimento ministerial e determino a 

substituição da vítima Rafael pela corré ADINA LARISSA AUGUSTA DE 

MENEZES.

Assim, designo audiência para inquirição da corré ADINA LARISSA 

AUGUSTA DE MENEZES o dia 18.07.2018 às 17h00min, o qual poderá ser 

intimado no endereço indicado à fl. 340.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637252 Nr: 8117-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOUZA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento da ilustre representante do parquet, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste a respeito das 

testemunhas supramencionadas.

Juntada as manifestações da ilustre representante do parquet, determino 

desde já a expedição dos eventuais mandados de intimação ou cartas 

precatórias a fim de proceder à inquirição das testemunhas 

supramencionadas.

Diante da não intimação das testemunhas supramencionadas, designo 

audiência de instrução para o dia 18 (dezoito) de julho de 2018, ás 

16h00min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673333 Nr: 5462-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5462-30.2018.811.0064 – Cód. 673333

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado OLAIR 

CARVALHO DA CONCEIÇÃO como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial constante no item 2 da cota 

retro, por ora, INDEFIRO o pedido, pois não há comprovação nos autos da 

impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da CNGC.

Por fim, defiro expedição de ofício à POLITEC requisitando informação 

correta acerca da identidade do denunciado.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322985 Nr: 1195-30.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE SAIKONEN BRASILEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Certifico e dou fé que, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o 

procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 125,00 ao 

Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento 

do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602119 Nr: 6555-72.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABULO WILHAMIS SOARES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Certifico e dou fé que, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o 

procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 125,00 ao 

Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento 

do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322013 Nr: 207-09.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Certifico e dou fé que, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o 

procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento 

do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654979 Nr: 4474-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA CÁS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Clara Quintana - 

OAB:12353, João Ricardo Filipak - OAB:11.551, RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Certifico e dou fé que, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o 

procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 335,45 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 128,24 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 54,90 ao 

Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento 

do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656153 Nr: 5544-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍTALO FERNANDO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, GEORGIA PINTO DIAS LEITE - OAB:10298

 Proceder a intimação da defesa constituida nos autos, acerca do calculo 

de pena de fls.118.

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 26/03/2018

Dados Gerais

Execução Número: 5544-95.2017.811.0064

Nome Reeducando: Ítalo Fernando de Morais

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 0m 0d 28/09/2015 28/09/2015 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 550

Data de Prisão Definitiva: 28/09/2015

Total da Pena: 7a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 19/01/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 03/12/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

19/01/2018 + 1a 10m 15d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(19/01/2018 - 28/09/2015) -0a 0m 0d+0a 0m 0d

(2a 3m 22d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 2a 3m 22d

Data base para Livramento Condicional 28/09/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 27/05/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

28/09/2015 + 4a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 6m 0d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

28/09/2015 + 7a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 5m 26d

Data do Término da Pena: 27/09/2022

Demais Observações

__________________________________

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 340612 Nr: 4416-50.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO AUGUSTO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Antonio 

Torrecilhas - OAB:29525, Geraldo Rosa Vieira Júnior - OAB:OAB GO 

14.968, João Carlos Ribeiro - OAB:OAB - GO 44674

 Certifico que, na presente data, foram juntado aos autos Ofício em 

Resposta oriundo do Juízo da Vara de Precatórias Goiânia-GO, 

informando a não anuência para manutenção do Recuperando EMILÍO 

AUGUSTO FERRAZ nessa Comarca, o que implica e negativa ao peido de 

transfência do formulado pelo recuperando, nada mais a registrar, eu __ 

José Ricardo Silva Queiroz, analista Judiciário, digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644579 Nr: 5599-80.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO BESERRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Proceder a intimação da defesa constituida, para que junte aos autos o 

relatório referente ao quadro médico do recuperando.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628805 Nr: 1418-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GOMES MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mark de Freitas - 

OAB:15.143/MT

 Proceder a intimação da defesa constituida nos autos, acerca do calculo 

de pena de fls. 617.

Nome Reeducando: Thiago Ou Tiago Gomes Menezes

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 4m 0d 31/01/2005 10/12/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

10/01/2015 09/04/2015 90 dias fls. 525 e 01-G, Janeiro/2015 a Abril/2015

- - 90 dias Referente ao mês de fevereiro, novembro e dezembro de 2017.

Total de dias interrompidos: 180

Data de Prisão Definitiva: 10/12/2014

Total da Pena: 5a 4m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 21/07/2015

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 02/06/2016

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

21/07/2015 + 0a 10m 13d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(21/07/2015 - 10/12/2014) - 0a 6m 0d

(0a 7m 11d) - 0a 6m 0d = 0a 1m 11d

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 432 de 557



Data base para Livramento Condicional 10/12/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 19/03/2017

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/12/2014 + 1a 9m 10d + 0a 6m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 2a 6m 15d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/12/2014 + 5a 4m 0d + 0a 6m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 9m 13d

Data do Término da Pena: 09/10/2020

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635901 Nr: 7051-62.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576

 Proceder a intimação da defesa constituida nos autos, acerca do calculo 

de pena de fl. 89.

Nome Reeducando: Paulo Edir Milhomem Figueiredo

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 0m 0d 27/07/2007 27/09/2016 2/3 - Hediondo 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 20

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

- - 90 dias Referente 10 e 12 de 2016 e 06 de 2017 as fls. 04

- - 30 dias 12/2017

- - 30 dias 01/2018

Total de dias interrompidos: 150

Data de Prisão Definitiva: 27/09/2016

Total da Pena: 5a 0m 0d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 27/09/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 26/06/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

27/09/2016 + 3a 4m 0d + 0a 5m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 0m 5d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

27/09/2016 + 5a 0m 0d + 0a 5m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 11m 24d

Data do Término da Pena: 26/02/2022

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630474 Nr: 2679-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YCLEN EDUARDO S. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 22287

 Proceder a Intimação da defesa constituida nos autos, acerca do calculo 

de pena de fls.263.

Nome Reeducando: Diego Zeni

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 3a 0m 0d 06/05/2014 06/05/2014 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

 5a 6m 15d 29/11/2016 29/11/2016 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 21

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

- - 30 dias fl. 04, Fevereiro/2015

- - 30 dias fl. 04, Outubro/2015

- - 30 dias fl.04, Janeiro/2016

- - 30 dias fl. 04, Março/2016

- - 90 dias mês 07 a 09/2016 - fl. 04

11/10/2016 29/11/2016 48 dias fl. 04 e 208

Total de dias interrompidos: 258

Dias Remidos

Remições

Observações

215 COMUTAÇÃO - PENA: 03 anos. Decreto 8.615/2015. Comutada 1/4 da 

pena remanescente de 02 anos, 08 meses e 11 dias

(981 dias), que equivale a 245 dias, computados a título de remição.

Data de Prisão Definitiva: 06/05/2014

Total da Pena: 8a 6m 15d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 18/12/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 24/04/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

18/12/2017 + 0a 11m 8d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 215 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(18/12/2017 - 06/05/2014) - 0a 8m 18d

(3a 7m 12d) - 0a 8m 18d = 2a 10m 24d

Data base para Livramento Condicional 06/05/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 27/09/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

06/05/2014 + 4a 3m 7d + 0a 8m 18d - 0a 0m 0d - 215- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 10m 12d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

06/05/2014 + 8a 6m 15d + 0a 8m 18d - 0a 0m 0d - 215- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 0m 29d

Data do Término da Pena: 05/01/2023

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 337756 Nr: 1560-16.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONÇA - OAB:7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Proceder a Intimação da defesa constituida nos autos, acerca do calculo 

de pena de fls 354.

Execução Número: 1560-16.2011.811.0064

Nome Reeducando: Antonio Carlito de Oliveira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 12a 0m 0d 17/08/2010 17/08/2010 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 1a 4m 0d 17/08/2010 17/08/2010 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

185 Fls.161,166,181,183,186,188,190,194 e 195

47 fls. 246

49 fls. 252

62 fls. 302

14 fl. 322

Data de Prisão Definitiva: 17/08/2010

Total da Pena: 13a 4m 0d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 17/08/2010
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 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 03/02/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/08/2010 + 8a 5m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 357- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 5m 27d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

17/08/2010 + 13a 4m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 357- 1

Pena Cumprida até data Atual 7a 10m 9d

Data do Término da Pena: 24/12/2022

Demais Observações

_____________________

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622228 Nr: 5296-37.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR MOREIRA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 proceder a intimação da defesa constituida nos autos, acerca do calculo 

de pena de fls 142.

Nome Reeducando: Walmir Moreira Coutinho

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 8a 0m 0d 11/11/1998 11/11/1998 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

05/03/1999 22/01/2015 5717 dias -

Total de dias interrompidos: 5717

Data de Prisão Definitiva: 11/11/1998

Total da Pena: 8a 0m 0d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 11/11/1998

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 27/05/2017

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

11/11/1998 + 2a 8m 0d + 15a 10m 17d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 7m 6d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

11/11/1998 + 8a 0m 0d + 15a 10m 17d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 4m 22d

Data do Término da Pena: 27/09/2022

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617553 Nr: 633-45.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Proceder a intimação da defesa constituida nos autos, acerca do calculo 

de pena de fl.199.Estado de Mato GrossoPoder JudiciárioTribunal de 

JustiçaVálido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, 

XVI, da Lei 7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 

19/03/2018Dados GeraisExecução Número: 633-45.2014.811.0064Nome 

Reeducando: Rafael Henrique Xavier de SouzaPena Data do Fato Início 

Cumprimento Livramento Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 3a 

9m 0d 12/09/2014 16/09/2014 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum 8a 4m 

10d 25/07/2016 25/07/2016 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - 

ComumQuantidade total de Dias Multa: 52Data Inicial Data 

FinalDetraçõesObservações19/05/2012 17/07/2012 fl. 168Data Inicial Data 

FinalInterrupçõesQuant. Dias Observações08/10/2015 25/07/2016 287 

dias fls. 96 e 145, Outubro/2015 à Julho/2016Total de dias interrompidos: 

287Dias RemidosRemiçõesObservações13 fl. 172Data de Prisão Definitiva: 

16/09/2014Total da Pena: 12a 1m 10dRegime Atual: SemiabertoData base 

para progressão de regime 15/03/2018 Informações para progressão de 

regimeData para progressão de regime 29/07/2019Fórmula do Requisito 

Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção* - Detração* - 

Remição - 1 dia15/03/2018 + 1a 6m 25d + 0a 0m 0d - 0a 1m 29d - 13 - 

1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção(15/03/2018 - 

16/09/2014) - 0a 9m 17d(3a 5m 27d) - 0a 9m 17d = 2a 8m 10dData base 

para Livramento Condicional 16/09/2014 Informações sobre livramento 

condicionalData Livramento Condicional 10/05/2021Fórmula do Requisito 

Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - 

Remição - 1 dia16/09/2014 + 6a 0m 20d + 0a 9m 17d - 0a 1m 29d - 13- 

1Pena Restante a partir da data Atual 9a 2m 10d Informações sobre 

término da PenaFórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento 

+ Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia16/09/2014 + 12a 

1m 10d + 0a 9m 17d - 0a 1m 29d - 13- 1Pena Cumprida até data Atual 2a 

10m 15dData do Término da Pena: 30/05/2027Demais Observações

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658638 Nr: 7744-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA SOTERO, HIGO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637, JURANDIR WERNECK DIAS - OAB:14813

 Intimação dos advogados dos reus, DR. JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR-OAB/MT 7637 e do Dr. JURANDIR WERNECK DIAS - OAB/MT 

14813, para apresentar alegações finais no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657383 Nr: 6701-06.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAISSA VALERIA MENDES 

SANTOS - OAB:22698/0, Highor Djamiler Mendes Santos - 

OAB:14.525-OAB/MT

 Processo: nº 6701-06.2017.811.0064 – Código 657383.

Vistos etc.

Trata-se o presente feito de ação de regularização de visitas c.c pedido 

de tutela antecipada ajuizada por WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE em 

face de MIRIAM VALDEZ SCHWARTZ MENDES, ambos qualificados nos 

autos.

 Verifica-se, decisão do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca declinando da competência em favor deste Juízo (fls. 31/32).

Redistribuído o feito, foi designada audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera, ante a ausência da parte requerente (fl. 33/33.vº e fl. 44/44vº).

Após, infere-se que o processo foi suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.

O Ministério Público opinou pela intimação do autor fornecendo endereços 

atualizados (fls. 49/50).

Assim, extrai-se que foi expedida Carta Precatória para Comarca de 

Luziana/GO e procedida intimação no endereço indicado pelo Parquet (fl. 

50), todavia, a diligencia restou infrutífera consoante certidão de fl. 55.
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Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

 Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013). “ grifos nosso.

 Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Todavia, em que pese haver Ação penal que guarda relação com suposta 

prática de violência doméstica, consigna-se, desde logo, que a 

competência não se estabelece nos termos previsto na Lei nº 

11.340/2006.

Isso porque, não tem como garantir que as partes estão envolvidas em 

situação de perigo, tanto que o Ministério Público opinou pelo arquivamento 

das medidas protetivas de Urgência nº 61869-95.2015.811.0064 (Código 

629434) que foi arquivada em 15 de janeiro de 2018.

 Cumpre ressaltar, ainda, que o parecer técnico da Equipe Multidisciplinar 

deste Juízo informou que a vítima Miriam Valdez Schwartz Mendes ora 

requerida optou pela retirada das medidas protetivas de urgência, 

conforme se verifica dos autos 61869-95.2015.811.0064 (Código 629434) 

às fls. 82/83.

 Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

 Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que afirmou “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SUSCITANTE – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS – 

SUSCITADO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – 

AÇÃO PRINCIPAL REMETIDA PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

– NECESSIDADE DE REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO NO QUAL 

TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE CARÁTER CRIMINAL AO EXEQUENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CARÁTER CÍVEL - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS – CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido da 

inicial de alimentos mostra-se totalmente desvinculado da prática de 

violência familiar contra qualquer das partes, porquanto diz respeito 

apenas a execução dos alimentos provisórios fixados em favor do autor 

que alcançou a maioridade civil. Dinâmica processual que evidencia que a 

Ação de Alimentos (demanda principal) que tramitava na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher foi 

redistribuída à 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis. A 

execução dos alimentos provisórios, portanto, deve tramitar apenso à 

demanda principal (inteligência do artigo 516, II, do CPC). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA nº 1012090-50.2017.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Exm. Sr. Desembargador 

GUIOMAR TEODORO BORGES - Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

grifos nosso”.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Ademais, em meu sentir, não há situação de risco, mostrando-se 

desnecessária a ação cível em questão tramitar perante este Juízo, 

considerando principalmente a inexistência de qualquer manifestação atual 

ou reclamação da vítima/requerida Miriam Valdez Schwartz Mendes com 

relação ao agressor/requerente Willian de Souza Cavalcante.

Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com certeza, 

situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela 

mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui caráter 

puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de urgência, 

previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além do mais, a amplitude da competência conferida pela Lei 

11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao 

mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões 

jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e 

indiretamente desse fato. Trata-se de providência que a um só tempo 

facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao 

Poder Judiciário e lhe confere real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, II, IV e 

V; 23, III e IV; e 24 (que assumem natureza civil). Além disso, para a 

fixação dessa competência da Vara Especializada da Violência Doméstica 

ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no momento do ajuizamento da 

ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A DEMANDANTE SE ENCONTRE 

SUBMETIDA, A ENSEJAR, POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB 

PENA DE BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. 

Informativo nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. 
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(...)” grifos nosso.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão de fls. 31/32, 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 providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 25 de junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 324027 Nr: 2187-88.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVIS ALVES DOS SANTOS - 

OAB:42530

 Intimação do advogado do réu, para no prazo legal, fornecer o endereço 

da testemunha Diego Eduaro de Araújo Bispo, a fim de participar da 

continuida da audiência de instrução designada para o dia 21/11/2018 ás 

16 horas.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000374-44.2018.8.11.0015

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:

VALDIVIO JOSE CANDIDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1000374-44.2018.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 8.675,97; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: VALDIVIO JOSE CANDIDO Vistos etc. Busca e 

apreensão proposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em 

face de Valdivino José Candido, ambos qualificados, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. R. decisão inaugural de ID de nº 11535803, que 

determinou a emenda da inicial, haja vista a ausência de recolhimento das 

custas judiciais. A parte postulou a extinção do feito conforme ID de nº 

11624799, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha 

apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de 

sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem 

chegou a ser integrado a lide, pois a parte ré não foi encontrada. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o 

processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Por fim, sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito 

respectivo, descabe ao Poder Judiciário eventual baixa da constrição. Em 

vista da expressa renúncia do prazo recursal, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 20 de abril de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001643-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1001643-21.2018.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 19.168,29; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: MARISA MACHADO Vistos etc. Ação de busca e apreensão 

proposta por Banco Bradesco Financiamento S/A. em face de Marisa 

Machado, ambos devidamente qualificados na inicial. Pleiteou a busca e 

apreensão do veiculo marca UNO EVO WAY(Celebra, Marca: FIAT, 

Chassi: 9BD195162B0123959, Ano Fabricação: 2011, Ano Modelo: 2011, 

Cor: BRANCA, Placa: ATQ2499, Renavan: 0284472026. Intimada a parte 

autora com intuito de emendar a inicial, assim não o fez. É o relatório 

necessário. Julgo. Devidamente cientificada para emendar a inicial, 

demonstrando a mora da parte devedora, a parte autora permaneceu 

inerte. Sem a mora, ausente requisito de mister, e significa falta de 

pressuposto processual de existência e validade da relação jurídica 

processual. É documento essencial para o prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, o entendimento jurisprudencial alude: “PROCESSO CIVIL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. 

De acordo com os artigos 2º, § 2º, e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, é 

condição indispensável para a constituição em mora do devedor na ação 

de busca e apreensão a comprovação da efetiva entrega da notificação 

no domicílio do devedor. 2. Embora a mora se caracterize pelo 

inadimplemento da obrigação, o Superior Tribunal de Justiça exige a sua 

comprovação, com base nos termos da Súmula nº 72 que assim dispõe: A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. 3. Constatado nos autos a inexistência da 

comprovação da notificação para a constituição em mora do devedor, na 

ação de busca e apreensão, escorreita a extinção sem resolução do 

mérito. 4. Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-DF; APL 

2015.09.1.021541-5; Ac. 936524; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Josaphá 

Francisco dos Santos; DJDFTE 05/05/2016; Pág. 306) Isto posto, Indefiro a 

inicial e declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos 

dos arts. 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais. Dado o 

principio da sucumbência, vide arts. 82 e 84 do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios pela inexistência de litigiosidade. Transitada 

em julgado, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 20 de 

abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001217-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1001217-09.2018.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 17.505,31; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: CARLOS ROBERTO PREVEDELLO 

Vistos etc. Busca e apreensão proposta por BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Carlos Roberto Prevedello, 

ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. R. decisão 

inaugural de ID nº 11895328, que determinou a emenda da inicial, haja 

vista a discrepância do valor da causa em razão do proveito pretendido, 

com isso, determinou-se a devida correção, que foi apresentado na inicial 

de R$ 17.505,31, quando na realidade deve ser 67.075,72, conforme 

referida decisão, bem como o recolhimento das custas conforme 

atualização do valor mencionado. A parte postulou a extinção do feito 

conforme ID de nº 12045417, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrado a lide, pois a parte requereu a 

desistência antes mesmo da citação. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e 

despesas processuais devendo ser recolhidas de acordo com o valor da 

causa estando esse em consonância com o proveito que se pretendeu na 

inicial, sendo portanto, R$ 67.075,22, conforme determinação da decisão 

supracitada. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de litigiosidade. Por fim, sem qualquer averbação judicial no 

órgão de trânsito respectivo, descabe ao Poder Judiciário eventual baixa 

da constrição. Anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 20 

de abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002520-58.2018.8.11.0015

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:

VILMAR JOSE BONKEWICH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da petição e comprovante da purgação da mora 

de ID 13684292 e 13684252.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007786-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SANTOS LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1007786-60.2017.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 10.569,90; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, RESCISÃO DO CONTRATO 

E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GUILHERME SANTOS LINHARES Parte Ré: REQUERIDO: 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, SAMSUNG 

TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA Vistos etc. Pretensão de 

restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, 

ajuizada por Guilherme Santos Linhares, em face de Havan Lojas de 

Departamento LTDA e Samsung Telecomunicações do Brasil LTDA, todos 

qualificados. R. decisão inaugural no id 8333727 concedendo justiça 

gratuita e designando audiência de conciliação. Realizada audiência de 

conciliação, esta restou exitosa, consoante o termo no id 9718227. A 

parte Samsung requer a extinção da demanda, ante o integral cumprimento 

da obrigação, para tanto, colaciona aos autos documentos nos Ids 

9882785/9882806. É o singelo relatório. Julgo. 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. Por fim, determino que a secretaria da vara 

certifique se há deposito judicial vinculado aos autos, atento ao 

requerimento no Id 9718458. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 20 de abril de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006795-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (EMBARGANTE)

DILSON LEONIR KYNAST (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006795-84.2017.8.11.0015 Parte Autora: 

EMBARGANTE: MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP, DILSON LEONIR 

KYNAST Parte Ré: EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 

Embargos a execução proposto por Mídia Confecções Ltda-EPP. e 

Denilson Leonir Kynast em face de Itaú Unibanco S/A., ambos 

qualificados. Foi determinado no ID de nº 9451198, que as partes 

juntassem o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial. Porém, mesmo devidamente intimada às 

partes autoras deixaram de proceder com o pagamento das custas. É o 

relatório. Fundamento e decido. Os requerentes pelo decisão do ID de nº 

9451198 deveria comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais no prazo de 15 dias, já cientificado o risco de extinção do 

processo se assim não fosse cumprido. Os embargantes foram 

regularmente intimados a respeito. Permaneceram inertes. O preparo da 

causa é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido 
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do processo, sem oque não terá como prosseguir. Se a parte não se 

dignou a preparar a causa, a consequência processual é o cancelamento 

da distribuição e o consequente indeferimento da inicial a teor dos arts. 

290, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV do CPC. Portanto o cancelamento 

da distribuição e a consequente extinção da ação é medida de rigor. 

Nesse sentido, o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 

do CPC, p. 495, do seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 

§ 1.º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 1009). Quando se 

tratar de cancelamento de distribuição, por exemplo, de outra ação conexa 

processada em simultaneus processus com ação principal (v. g., 

reconvenção), o processo não termina e o ato tem natureza de decisão 

interlocutória (CPC 203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. 

Esta medida, no caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o 

defeito, o que não aconteceu, sem solução de continuidade, posto que 

não se constituiu processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu 

seguimento. Nesse sentido, a corroborar o entendimento segue com 

destaque em negrito o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS 

PARCELADAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de 

mandado de segurança no qual o pedido de gratuidade de justiça foi 

indeferido, sendo concedido o parcelamento das custas, devendo o 

recolhimento da primeira parcela ser comprovado no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. Impetrante regularmente intimado para pagamento das 

custas, após decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. No 

entanto, quedou-se inerte em cumprir o comando judicial, limitando-se a 

requer a reconsideração do indeferimento da gratuidade, mais de um mês 

após a publicação da decisão. Ausência do preparo devido que enseja o 

cancelamento da distribuição do presente mandamus e sua consequente 

extinção, nos termos dos artigos 257 e 267, IV, do Código de Processo 

Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO pelo não recolhimento das custas 

processuais, na forma dos artigos 257, 267, IV e 557, do Código de 

Processo Civil. (TJ-RJ - MS: 00503861020158190000 RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, 

Data de Julgamento: 03/12/2015, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/12/2015; Isto posto, Indefiro a inicial e declaro extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 

485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a 

pagar custas e despesas processuais. Dado o principio da sucumbência, 

vide arts. 82 e 84 do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios pela inexistência de litigiosidade. Transitada em julgado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 07 de maio de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011814-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SOUZA TREVISAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jânio Vieira da Silva OAB - PA22785 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011814-71.2017.8.11.0015. Parte Autora: AUTOR: 

RODRIGO DE SOUZA TREVISAN Parte Ré: RÉU: INVESTMCK 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA Vistos etc. Ação de 

resolução contratual proposta por Rodrigo de Souza Trevisan em face de 

Investmck Construtora e incorporadora Spe Ltda., ambos qualificados. A 

parte autora postulou a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é 

uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

adversária, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrado a lide, pois a 

parte ré não foi encontrada. A desistência da ação demanda homologação 

judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, 

parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex, revogando a liminar de p. 43, doravante sem efeito. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. P. R. I. C. Sinop – MT, 07 de maio de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013763-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO)

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO 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 a(s) POLO ATIVO para 

que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca 

do(s) Aviso(s) de Recebimento (AR) que se encontra(m) nestes autos 

no(s) ID(s).( 13873974). Sinop/MT, 27 de junho de 2018. JADER DE 

SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012106-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO COLLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012106-56.2017.8.11.0015. Parte Autora: EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A Parte Ré: EXECUTADO: EDNALDO COLLI 

Vistos etc. Ação de Execução proposta po Colonizadora Sinop S/A. em 

face de Ednaldo Colli, ambos qualificados. Foi determinado no ID de nº 

10641667, que a parte juntasse o comprovante de recolhimento das 

custas e taxa judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Porém, mesmo 

devidamente intimada à parte autora deixou de proceder com o pagamento 

das custas. É o relatório. Fundamento e decido. A requerente pelo 

despacho do ID de nº 10641667 deveria comprovar o recolhimento das 

custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, já cientificado o 

risco de extinção do processo se assim não fosse cumprido. O exequente 

foi regularmente intimado a respeito. Quedou-se inerte. O preparo da 

causa é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido 

do processo, sem oque não terá como prosseguir. Se a parte não se 

dignou a preparar a causa, a consequência processual é o cancelamento 

da distribuição e o consequente indeferimento da inicial a teor dos arts. 

290, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV do CPC. Portanto o cancelamento 

da distribuição e a consequente extinção da ação é medida de rigor. 

Nesse sentido, o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 

do CPC, p. 495, do seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 

§ 1.º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 1009). Quando se 

tratar de cancelamento de distribuição, por exemplo, de outra ação conexa 

processada em simultaneus processus com ação principal (v. g., 

reconvenção), o processo não termina e o ato tem natureza de decisão 

interlocutória (CPC 203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. 

Esta medida, no caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o 

defeito, o que não aconteceu, sem solução de continuidade, posto que 

não se constituiu processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu 

seguimento. Nesse sentido, a corroborar o entendimento segue com 

destaque em negrito o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. 
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PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS 

PARCELADAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de 

mandado de segurança no qual o pedido de gratuidade de justiça foi 

indeferido, sendo concedido o parcelamento das custas, devendo o 

recolhimento da primeira parcela ser comprovado no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. Impetrante regularmente intimado para pagamento das 

custas, após decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. No 

entanto, quedou-se inerte em cumprir o comando judicial, limitando-se a 

requer a reconsideração do indeferimento da gratuidade, mais de um mês 

após a publicação da decisão. Ausência do preparo devido que enseja o 

cancelamento da distribuição do presente mandamus e sua consequente 

extinção, nos termos dos artigos 257 e 267, IV, do Código de Processo 

Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO pelo não recolhimento das custas 

processuais, na forma dos artigos 257, 267, IV e 557, do Código de 

Processo Civil. (TJ-RJ - MS: 00503861020158190000 RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, 

Data de Julgamento: 03/12/2015, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/12/2015; Isto posto, Indefiro a inicial e declaro extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 

485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a 

pagar custas e despesas processuais. Dado o principio da sucumbência, 

vide arts. 82 e 84 do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios pela inexistência de litigiosidade. Transitada em julgado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 07 de maio de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013367-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CECHINATTO (EXECUTADO)

JULIANA CECHINATTO (EXECUTADO)

FATIMA DERLI CECHINATTO (EXECUTADO)

VANDERLEI CECHINATTO (EXECUTADO)

FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO (EXECUTADO)

WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO)

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RAFAEL MOLINARI RODRIGUES OAB - SP268455 (ADVOGADO)

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

LEANDRO FERNANDES DE ALMEIDA OAB - SP247009 (ADVOGADO)

PRISCILA MARTO VALIN OAB - SP192490 (ADVOGADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

HELENA PEREIRA DE MESQUITA MAKRAY OAB - SP247969 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Em respeito ao princípio da dialeticidade previsto no art. 9.° do Código de 

Processo Civil, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do 

mesmo códex, intime-se a parte embargada para manifestar, em 05 dias. 

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: 1000477-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTUNES SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO GUISILINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000477-51.2018.8.11.0015. Parte Autora: 

REQUERENTE: RODRIGO ANTUNES SALVADOR Parte Ré: REQUERIDO: 

MARCELO AUGUSTO GUISILINI Vistos etc. Ação de cobrança proposta 

por Rodrigo Antunes Salvador em face de Marcelo Agusto Guisilini, ambos 

qualificados. Foi determinado no ID de nº 11515343, que a parte juntasse o 

comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Porém, mesmo devidamente intimada à parte 

autora deixou de proceder com o pagamento das custas. É o relatório. 

Fundamento e decido. O requerente pelo despacho do ID de nº 11515343 

deveria comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais no 

prazo de 15 dias, já cientificado do risco de extinção do processo se 

assim não fosse cumprido. O exequente foi regularmente intimado a 

respeito. Quedou-se inerte. O preparo da causa é pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem 

oque não terá como prosseguir. Se a parte não se dignou a preparar a 

causa, a consequência processual é o cancelamento da distribuição e o 

consequente indeferimento da inicial a teor dos arts. 290, 330, inciso IV, 

c/c 485, incisos I e IV do CPC. Portanto o cancelamento da distribuição e a 

consequente extinção da ação é medida de rigor. Nesse sentido, o escólio 

dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código 

de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. RT, 10.º 

edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 do CPC, p. 495, do seguinte 

teor: “Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de 

distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em 

simultaneus processus com ação principal (v. g., reconvenção), o 

processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 

203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. Esta medida, no 

caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o defeito, o que não 

aconteceu, sem solução de continuidade, posto que não se constituiu 

processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu seguimento. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento segue com destaque em 

negrito o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. 

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO 

IMPETRANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARCELADAS, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de mandado de segurança 

no qual o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido o 

parcelamento das custas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser 

comprovado no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Impetrante regularmente 

intimado para pagamento das custas, após decisão de indeferimento da 

gratuidade de justiça. No entanto, quedou-se inerte em cumprir o comando 

judicial, limitando-se a requer a reconsideração do indeferimento da 

gratuidade, mais de um mês após a publicação da decisão. Ausência do 

preparo devido que enseja o cancelamento da distribuição do presente 

mandamus e sua consequente extinção, nos termos dos artigos 257 e 

267, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e deste Tribunal. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO pelo não 

recolhimento das custas processuais, na forma dos artigos 257, 267, IV e 

557, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - MS: 00503861020158190000 

RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: CEZAR AUGUSTO 

RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 03/12/2015, OITAVA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2015; Isto posto, Indefiro a inicial e 

declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 

330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora a pagar custas e despesas processuais. Dado o principio 

da sucumbência, vide arts. 82 e 84 do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios pela inexistência de litigiosidade. Transitada em 

julgado, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 07 de maio 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005634-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM OAB - GO24217 

(ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE OAB - GO25336 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI (REQUERIDO)
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ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

DALTON BENONI MARTINI (REQUERIDO)

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES OAB - GO20620 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005634-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: 

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI, DALTON BENONI MARTINI, 

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI, REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI, 

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI Vistos etc. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de quinze (15) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, façam-me 

os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 20 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002968-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. DE PARDINE - LOJA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002968-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: E. P. DE 

PARDINE - LOJA - ME Vistos etc. Tendo em vista o decurso do prazo 

requerido no ID de nº 9123412, cumpra a parte autora a decisão de ID nº 

8163709, em 15 dias, sob pena do cancelamento da distribuição do 

presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 20 de junho 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007425-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MODESTO MENEGITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007425-43.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAUDICEIA 

MODESTO MENEGITE REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos 

etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

consigne-se o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008038-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TREVIZAN DA SILVA (REQUERENTE)

ELIENE GOULART DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARTINS (REQUERIDO)

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008038-63.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELIENE 

GOULART DA SILVA, ANTONIO TREVIZAN DA SILVA REQUERIDO: B V 

INCORPORACAO LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA, 

RAFAEL MARTINS Vistos etc. Intime-se a parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão da Sr.º Oficial de Justiça de ID nº 13703129, no prazo 

de 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

por abandono. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de junho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003361-24.2016.8.11.0015

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:

PAULO ROBERTO BRAGA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013116-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR EISELE SALVADOR (EMBARGANTE)

LEONOR EISELE SANGALETTI (EMBARGANTE)

PEDRO JOSE SANGALETTI (EMBARGANTE)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013116-38.2017.8.11.0015. Parte Autora: 

EMBARGANTE: PEDRO JOSE SANGALETTI, LEONOR EISELE SANGALETTI, 

LEONIR EISELE SALVADOR, EDELCIR ANTONIO SALVADOR Parte Ré: 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Embargos a execução 

proposto por Pedro José Sangaletti, Leonor Eisele Sangaletti, Leonir Eisele 

Salvador e Edelcir Antônio Salvador em face de Banco do Brasil S/A., 

ambos qualificados. Foi determinado no ID de nº 11001700, que as partes 

juntassem o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial. Porém, mesmo devidamente intimada às 

partes autoras deixaram de proceder com o pagamento das custas. É o 

relatório. Fundamento e decido. Os requerentes pelo despacho do ID de nº 
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11001700 deveria comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais no prazo de 15 dias, já cientificado o risco de extinção do 

processo se assim não fosse cumprido. Os embargantes foram 

regularmente intimados a respeito. Permaneceram inerte. O preparo da 

causa é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido 

do processo, sem oque não terá como prosseguir. Se a parte não se 

dignou a preparar a causa, a consequência processual é o cancelamento 

da distribuição e o consequente indeferimento da inicial a teor dos arts. 

290, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV do CPC. Portanto o cancelamento 

da distribuição e a consequente extinção da ação é medida de rigor. 

Nesse sentido, o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 

do CPC, p. 495, do seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 203 

§ 1.º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 1009). Quando se 

tratar de cancelamento de distribuição, por exemplo, de outra ação conexa 

processada em simultaneus processus com ação principal (v. g., 

reconvenção), o processo não termina e o ato tem natureza de decisão 

interlocutória (CPC 203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. 

Esta medida, no caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o 

defeito, o que não aconteceu, sem solução de continuidade, posto que 

não se constituiu processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu 

seguimento. Nesse sentido, a corroborar o entendimento segue com 

destaque em negrito o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. 

PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS 

PARCELADAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de 

mandado de segurança no qual o pedido de gratuidade de justiça foi 

indeferido, sendo concedido o parcelamento das custas, devendo o 

recolhimento da primeira parcela ser comprovado no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. Impetrante regularmente intimado para pagamento das 

custas, após decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. No 

entanto, quedou-se inerte em cumprir o comando judicial, limitando-se a 

requer a reconsideração do indeferimento da gratuidade, mais de um mês 

após a publicação da decisão. Ausência do preparo devido que enseja o 

cancelamento da distribuição do presente mandamus e sua consequente 

extinção, nos termos dos artigos 257 e 267, IV, do Código de Processo 

Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO pelo não recolhimento das custas 

processuais, na forma dos artigos 257, 267, IV e 557, do Código de 

Processo Civil. (TJ-RJ - MS: 00503861020158190000 RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, 

Data de Julgamento: 03/12/2015, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/12/2015; Isto posto, Indefiro a inicial e declaro extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 

485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a 

pagar custas e despesas processuais. Dado o principio da sucumbência, 

vide arts. 82 e 84 do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios pela inexistência de litigiosidade. Transitada em julgado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 07 de maio de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009218-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009218-17.2017.8.11.0015. AUTOR: OSMIR 

FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 13 de julho de 2018, às 15:00 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. De outro lado, demonstrado tratar-se de relação 

consumerista, existindo alegações verossímeis, com aduções de falha na 

prestação dos serviços pela parte requerida, uma prova que não compete 

ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer prova negativa, 

viável seja conferida a inversão do ônus da prova em favor da parte 

autora, que defiro. Logo, compete à parte requerida demonstrar os fatos 

desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito do requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006355-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARKUS VINICIUS BATISTELLI (REQUERIDO)

SERGIO ALVES FILHO (REQUERIDO)

BATISTELLI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

LUIZ PAULO LAUXEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006355-88.2017.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: BATISTELLI & CIA LTDA - 

EPP, LUIZ PAULO LAUXEN, MARKUS VINICIUS BATISTELLI, SERGIO 

ALVES FILHO Vistos etc. Processos em fase de cumprimento, tendo como 

parte exequente Banco Bradesco S/A. e como parte executada Bastistelli 

& Cia LTDA., Luiz Paulo Lauxen, Markus vinicius Bastistelli e Sergio Alves 

Filho, ambos qualificados. As partes noticiaram no ID de nº 11342036, que 

se compuseram, a pugnar a homologação do acordo, e consequente 

extinção do processo. É o singelo relatório. Decido. 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, que inclusive já foi integralmente cumprida, 

até mesmo renunciando ao prazo recursal. 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). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as condições, 

homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, impositiva 

a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse modo, nos 

termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e 

declaro extinta a execução em pauta. Custas e despesas processuais 

deverão ser pagas pelos requeridos, não só as remanescente, conforme 

disposição do acordo. Os requeridos arcarão com os honorários 

advocatícios conforme mencionado no acordo. Nesse seguimento, arbitro 

em 10% os honorários, a teor do art. 85, § 2º, do CPC, para cada patrono 
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que atuou, sobre o valor acordado. As partes renunciarão expressamente 

ao prazo recursal. Anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 

07 de maio 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001289-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE SILVA SIQUEIRA (EXECUTADO)

LUIZ JOEL MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1001289-93.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 

84.546,79; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: 

LUIZ JOEL MOREIRA, KARINE SILVA SIQUEIRA Vistos etc. Busca e 

apreensão proposta por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, em face de Carlos Roberto Prevedello, ambos qualificados 

na inicial, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. É o relatório. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que não 

é o caso dos autos, posto que a parte requerida não integrou a lide. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o pedido, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo 

Codex. Condeno a parte autora a pagar as custa e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários pela inexistência de 

litigiosidade. Por fim, sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito 

respectivo, descabe ao Poder Judiciário eventual baixa da constrição. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 10 de abril de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011298-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1011298-51.2017.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 4.895,50; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA Parte 

Ré: RÉU: JOSE PAULO LEITE DE ABREU Vistos etc. Ação de despejo por 

falta de pagamento c/c pedido liminar de tutela antecipada c/c cobrança de 

aluguéis proposta por David Francisco de Oliveira em face de José Paulo 

Leite de Abreu, ambos qualificados na inicial. Entre um ato e outro, 

requereu a parte autora a desistência da ação, conforme pedido de Id. 

11889050. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa 

da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da 

sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta 

tenha sido citada, o que não é o caso dos autos, posto que a parte 

requerida não integrou a lide. Posto isto, homologo a desistência da ação 

em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o pedido, com fundamento no 

art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar as 

custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários pela 

inexistência de litigiosidade. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de indevida análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Sinop– MT, 03 de abril de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012527-46.2017.8.11.0015

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:

FABIANA SCHAEFER DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012527- 46.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 10826598. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1012527-46.2017.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de FABIANA SCHAEFER DA SILVA. Promova-se a baixa da restrição 

judicial anotada no prontuário do veículo (ID 10748490). Transitada esta 

em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002112-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RECALDE DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1002112-04.2017.8.11.0015. AUTOR: NILZA 

RECALDE DE MOURA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão do processo suscitado à no ID de nº 8224812, pelo prazo de 

10 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte autora pugnando o que 

entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 25 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011788-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO GARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER MIRANDA DE ALMEIDA OAB - GO31718-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO OAB - DF04110 (ADVOGADO)

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011788-73.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CESAR 

AUGUSTO GARIM REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

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, 26 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007527-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MENDES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007527-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALAIDE 

MENDES DA SILVA SANTOS REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, consigne-se o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de junho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007471-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DE LANA (REQUERENTE)

GISELLE DE QUADROS PRATES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007471-32.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELIEZER DE 

LANA, GISELLE DE QUADROS PRATES REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI 

S/S LTDA Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de quinze (15) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 25 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82006 Nr: 10296-49.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CARLOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON MARCOS PONCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:10.914-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 235, conforme autoriza 

o art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 01 ano, como requerido, a fim 

de que sejam encontrados bens de propriedade do executado passíveis 

de penhora.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, pugnando o que de entender 

de direito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198222 Nr: 1173-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIETRO FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18.798/MT, GABRIELA BENINE SALICIO - OAB:18244/MT, 

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTE - OAB:18.806/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, Nathalia 

Alexandre Ramos Galvan - OAB:15.044/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 182, pelo prazo de 180 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, pugnando o que de entender 

de direito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-a pessoalmente, para em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119903 Nr: 12207-91.2009.811.0015

 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: SILVAN AURI BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FELIX DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY PETERSON BARBOSA DE 

OLIVERA - OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVAN AURI 

BERTOCELLO, para devolução dos autos nº 12207-91.2009.811.0015, 

Protocolo 119903, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 326431 Nr: 7333-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR CACHOEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS - OAB:OAB/MT 

13.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B/MT

 "Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como 

mandado. Designo o dia 18 de julho de 2018, às 15:30 horas, para 

realização da audiência de inquirição de testemunhas. Informe o juízo 
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deprecante, para fins das intimações de estilo. Intimem-se.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 327919 Nr: 8092-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLMÉIA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA DO 

NORTE S/A - CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como 

mandado. Designo o dia 19 de julho de 2018, às 15:00 horas, para 

realização da audiência de inquirição de testemunhas. Informe o juízo 

deprecante, para fins das intimações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006320-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006320-94.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a presente Exceção de 

Suspeição refere-se ao feito sob n. 1005910-36.2018.811.0015 em trâmite 

junto ao Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, 

sendo que inclusive se encontra endereçada àquele Juízo. 2. Assim, 

DETERMINO a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada de 

Fazenda Pública desta Comarca, com as nossas homenagens. 3. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Sinop/MT, 27 de junho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004257-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE COMPENSADOS SAO JOSE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Residencial Florença, devendo para tanto recolher a guia através 

do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência/guia de complementação de 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119271 Nr: 11559-14.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVAN AURI BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MARIANI TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY PETERSON BARBOSA DE 

OLIVERA - OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVAN AURI 

BERTOCELLO, para devolução dos autos nº 11559-14.2009.811.0015, 

Protocolo 119271, 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.: 92598 Nr: 9932-43.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVAN AURI BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO HORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY PETERSON BARBOSA DE 

OLIVERA - OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILVAN AURI 

BERTOCELLO, para devolução dos autos nº 9932-43.2007.811.0015, 

Protocolo 92598, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216171 Nr: 15795-33.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244, WILLION MATHEUS POLTRONIERI - 

OAB:OAB/MT. 16.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Certifico que decorreu o prazo recursal da decisão de fls. 151 e verso 

sem interposição de recurso. Certifico ainda que, em cumprimento a 

referida decisão intimo a parte executada a efetuar o pagamento do débito 

no valor de R$ 948.642,76 (novecentos e quarenta e oito mil seiscentos e 

quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) atualizado em 31/08/2017 

nos termos do artigo 523 do CPC, via DJE (artigo 513, parágrafo 2º).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002078-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

CLAUDINEI DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002078-92.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

12799900). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 26 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006138-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 444 de 557



AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SILVA ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006138-11.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 13849532). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sinop/MT, 26 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006955-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE FERREIRA DA SILVA RIMOLI (REQUERENTE)

LEONARDO RIMOLI PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006955-12.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

12763477). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 26 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001044-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO BARBOSA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001044-53.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 4292367). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 26 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001695-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LIMA COAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001695-51.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 11226807). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Ficam dispensadas 

eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 

Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 26 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000837-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MEINHART (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000837-20.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 9123275). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora. Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 27 

de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003735-06.2017.8.11.0015

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:

MARCOS ANTONIO PINTO PERIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003735-06.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando que a parte autora reiterou o 

pedido de desistência (ID. 6859579), HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

5837796 e 6859579). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sinop/MT, 27 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002108-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002108-98.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Recebo o pedido contido no ID. 8221751 como 

desistência e, por conseguinte, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

8221751). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora. Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 27 

de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002327-77.2017.8.11.0015

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:

BRUNO LUIS DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002327-77.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 7741052). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora. Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 27 

de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006280-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI JOSE GRANZOTTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS POLEZI OAB - SP80348 (ADVOGADO)

RAQUEL CAROLINE RONDON AFFONSO CEDRO OAB - SP367000 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. PALUCHOWSKI MADEIRAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006280-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AMAURI 

JOSE GRANZOTTO FILHO REQUERIDO: R. PALUCHOWSKI MADEIRAS 

EIRELI Vistos, etc... Intime-se o Autor para que efetue o pagamento das 

custas e taxas 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. Com o pagamento, façam-me os 

autos cls. para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006279-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI JOSE GRANZOTTO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS POLEZI OAB - SP80348 (ADVOGADO)

RAQUEL CAROLINE RONDON AFFONSO CEDRO OAB - SP367000 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PALUCHOWSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006279-30.2018.8.11.0015. AUTOR: AMAURI JOSE 

GRANZOTTO FILHO RÉU: RODRIGO PALUCHOWSKI Vistos, etc... Intime-se 

o Autor da ação principal, bem como o Réu/Reconvinte para que efetuem o 

pagamento das custas e taxas judiciais, respectivamente da ação principal 

e da reconvenção, 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. Com o pagamento, façam-me os 

autos cls. para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006236-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006236-93.2018.8.11.0015. AUTOR: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA RÉU: RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS Vistos, etc... 

Intime-se a Autora para que cumpra o disposto no art. 319, VII do CPC, 

bem como 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. Prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006245-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006245-55.2018.8.11.0015. AUTOR: PLT 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RÉU: DORALICE DA SILVA 

Vistos, etc... Intime-se a Autora para que cumpra o disposto no art. 319, 

VII do CPC, bem como 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, Prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266384 Nr: 7326-27.2016.811.0015

 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: ELIDIO PISONI, AGELI SPERAFICO PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HENRIQUE GEMELLI, DAVID 

GEMELLI JUNIOR, DAVID GEMELLI, SIOMARA GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22.471-MT, ERLI HENRIQUE GARCIA - OAB:20.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7326-27.2016

Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifico que as correspondências de fls. 160/162 

foram devolvidas pelo motivo “endereço insuficiente”, eis que se trata de 

um condomínio residencial denominado “SS-II”.

Coincidentemente, tramita perante este juízo o processo nº 

1003234-52.2017.8.11.0015, onde o proprietário do condomínio onde os 

ora requeridos residem, Sr. Pedro Silvestre da Silva, discute a implantação 

de energia elétrica nos apartamentos.

Desta forma, determino a intimação do Sr. Pedro Silvestre da Silva, na 

avenida dos Ingás, 1513, apartamento 203, Condomínio Vitá, Sinop-MT, 

para que indique em qual dos apartamentos situados no Residencial SS-II 

os ora requeridos residem, consignando o prazo de cinco dias para 

resposta, sob pena de a sua omissão ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça, com multa de até 20% do valor da causa, art. 77, IV e 

§ 2º do CPC.

Com a resposta, cumpra-se o disposto no art. 254 do CPC.

Restando infrutífera alguma das diligências acima determinadas, 

intimem-se os requerentes para que requeiram o que entenderem de 

direito em cinco dias, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, 

intime-os pessoalmente, consignando a mesma advertência.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 98835 Nr: 5953-39.2008.811.0015

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR JOSE VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Processo nº 473/2008

Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 188, determino o arquivamento dos presentes 

autos com as cautelas legais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210946 Nr: 11724-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON LUCAS ARAUJO, MILTON ANTUNES 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. RODRIGO DE FREITAS SARTORI para 

que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por meio 

eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 202422 Nr: 4853-39.2014.811.0015

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO MACHADO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423/CE, HIRAN LEÃO DUARTE - OAB:OAB/CE 10.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. HIRAN LEÃO DUARTE para que no prazo 

de cinco (05) dias, efetue o depósito de 02 (duas) diligências, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, no 

bairro Jardim Jacarandas, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 274014 Nr: 12402-32.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO RUBEN BRACHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLI FÁTIMA RODRIGUES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER DA ROSA - 

OAB:20.666/MT

 Intimar a advogada do autor Dra. CLEUSA TERESINHA HAUBERT para que 

compareça nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim de 

retirar a Certidão para fins de averbação da penhora (art. 844 do CPC).

Intimar a advogada do autor Dra. CLEUSA TERESINHA HAUBERT e da 

requerida Dra. ROSECLER DA ROSA da penhora efetuada mediante termo 

sobre a área comercial com 45,00m2 (quarenta e cinco metros 

quadrados), correspondente à Av-04-21.418 do imóvel matriculado sob nº 

21.418 do CRI de Sinop, denominado Data nº 05, da Quadra nº 14, com 

área de 525,00m2 (Quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), situado 

na “Zona 08”, no Loteamento denominado cidade Sinop, no município de 

Sinop – MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: NORDESTE: 

com a Data nº 4, medindo 35,00 metros; SUDESTE: com a Rua das 

Dracenas, medindo 15,00 metros; SUDOESTE: com a Data nº 06, medindo 

35,00 metros; NOROESTE: com a Data nº 20, medindo 15,00 metros, de 

propriedade de SAMUEL THEODORO DA ROSA e ERLI FÁTIMA 

RODRIGUES DA ROSA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 83928 Nr: 1397-28.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSE BATISTELLI, EDJANE DOS 

SANTOS CARVALHO BATISTELLI, DALMIR LUIZ BATISTELLI, LIONE 

ROMIO BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE PIACENTINI - 

OAB:41922/PR, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Processo nº 1397-28.2007

Vistos, etc.

O art. 844 do CPC dispõe que “cabe ao exequente providenciar a 

averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial”, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 469, 

consignando que eventual descumprimento do dever legal por parte do 

tabelião ou registrador deve ser informado perante o Juiz Corregedor 

correspondente, que no caso é o Juiz Diretor do Forum da Comarca de 

Sorriso-MT.

Aguarde-se a realização do leilão do imóvel penhorado, fls. 422, e após, 

intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito em cinco dias, 

sob pena de extinção, e quedando-se inerte, intime-o pessoalmente, 

consignando a mesma advertência.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 13623 Nr: 408-08.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPC INFORMÁTICA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL-GRUPO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO NELSON NASCIMENTO 

- OAB:RS-17.503, LUCIANO PUGLIESSI - OAB:RS-38.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, RODRIGO PEREIRA CUANO - OAB:164.322-A

 (...) Instado a se manifestar, o banco/requerido defendeu que “o valor 

solicitado a título de honorários periciais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é 

elevado tendo em vista a realização do trabalho que ainda deverá ser 

realizado (...) os valores cobrados a título de honorários periciais em todas 

as comarcas do Estado de Mato Grosso, estão fixados em R$ 1.000,00 

(hum mil reais) e R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), razão pela 

requer seja tal valor oferecido ao Sr. Perito”. Ora, pelo que se verifica dos 

autos, o requerido apenas discorda do valor da proposta de honorários 

periciais, porém não justifica e nem fundamenta sua discordância. Alega 

que em “todas as comarcas do Estado de Mato Grosso” os honorários 

periciais são fixados entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00, no entanto não traz 

aos autos nenhum documento comprovando o alegado. Convém observar 

que em 29 de agosto de 2013, fls. 237, o banco/requerido se 

comprometeu a realizar os referidos cálculos e juntá-los aos autos em 30 

dias, e desde então protelou a sua entrega por mais de três anos, 

conforme se verifica às fls. 246 e 259, sendo que somente em 06 de 

outubro de 2016, fls. 266, declinou a sua incapacidade na confecção dos 

cálculos e requereu fossem eles realizados por perito judicial, o que 

evidencia que a perícia não é tão simples como alegado às fls. 287/288. 

Por outro norte, o Sr. Perito esclarece, de forma pormenorizada, a forma 

de realização dos trabalhos periciais, as horas gastas com cada atividade 

e o valor da hora trabalhada de acordo com o regulamento que rege a sua 

classe profissional, fls. 278/280, o que não foi contestado pelo executado. 

Pelo exposto, homologo a proposta de honorários periciais e determino a 

intimação do requerido para que proceda ao seu depósito no prazo de 

cinco dias, sob pena da não produção da referida perícia e arquivamento 

dos autos. Quedando-se inerte, arquive-se com as cautelas de estilo. Com 

o pagamento, cls. para designar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159300 Nr: 6592-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRN, ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT, EDISON PAULO 

DOS SANTOS ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 Processo nº 6592-52.2011

Vistos, etc.

Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 95, devendo o executado 

observar o disposto no art. 525 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183140 Nr: 4142-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FRIGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 (....) Desta forma, considerando a enorme divergência existente entre as 

avaliações, defiro o pedido de fls. 152 e nomeio para funcionar como 

perito deste juízo o Engenheiro Civil João Gheller, que poderá ser 

encontrado na Avenida das Figueiras, nº 1646, Sala 03, Centro, na cidade 

de Sinop, a fim de avaliar o imóvel penhorado nos presentes autos. 

Faculto às partes, no prazo de 15 dias, a indicação de assistentes 

técnicos e a apresentação de quesitos. Ofertados estes últimos, 

façam-me os autos cls. para cumprir o disposto no art. 470 do CPC. Após, 

intime-se o Sr. Perito para que cumpra o disposto no art. 465, § 2º do CPC. 

Considerando que os documentos de fls. 130/136 demonstram o cultivo de 

lavoura sobre o imóvel penhorado, o que certamente ocorre a título 

oneroso, com fundamento no art. 98, § 5º do CPC, revogo os benefícios 

da justiça do devedor com relação ao pagamento dos honorários periciais, 

determinando que ele seja intimado após o oferecimento da proposta de 

honorários para que efetue o respectivo depósito no prazo de cinco dias, 

ou esclareça porque não o faz, sob pena da não realização da avaliação 

e homologação do laudo ora impugnado. Efetuado o depósito, autorizo o 

levantamento de 50% em favor do perito, devendo o remanescente ser 

levantado apenas ao final. Sendo indicados assistentes técnicos, o perito 

deve o observar o disposto no art. 466, § 2º do CPC. Cumpridas as 

diligências acima, façam-me os autos cls. para designação de dia, hora e 

local para o início dos trabalhos. Fixo o prazo de 30 dias para 

apresentação do laudo de avaliação. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 201649 Nr: 4231-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCEMAR APARECIDO SIMONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTÔNIO DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO 

- OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 Processo nº 4231-57.2014

Vistos, etc.

Cumpra-se o acórdão de fls. 100/102, procedendo-se a baixa da penhora 

realizada no rosto dos autos nº 0001102-31.2013.5.23.0036, fls. 73.

Após, proceda-se a transferência/vinculação do referido montante para o 

processo de inventário do de cujus, autos nº 14049-62.2016.811.0015, 

código 276638, em trâmite perante a Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca.

Por fim, determino ao exequente que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias, devendo 

observar o disposto no art. 796 do CPC.

Intime-se.
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Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108683 Nr: 1009-57.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR MARX BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697

 Autos nº 75/2009

Vistos, etc...

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela ajuizada 

por Nadir Marx Bettio em face de Fenavel Comércio de Veículos Ltda, que 

se encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, bem 

como a suspensão do feito (fls. 122/124).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 122/124, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que a Executada 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 257552 Nr: 2257-14.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE VIANA 

COUTINHO - OAB:19.423/DF, GUILHERME RODRIGUES DIAS - 

OAB:58476/RJ, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO 

- OAB:MT/11276, SORAIDE CASTRO - OAB:OAB/MT. 7.106

 Processo nº 2257-14.2016

Vistos, etc.

Oficie-se ao Cartório de 2º Ofício desta Comarca para que suspenda o 

protesto dos títulos objetos da presente ação, fls. 40/187, no prazo de 

cinco dias, sob pena de o responsável responder pelos danos a que vier 

dar causa.

No mais, aguarde-se o prazo concedido pelo credor para que o devedor 

cumpra voluntariamente a obrigação, findo o qual, façam-me os autos cls. 

para deliberação ou extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108099 Nr: 395-52.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARUANÃ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA., EDVALD ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS STURZENEGGER - 

OAB:1942 A DF, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - OAB:41952 DF, 

RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - OAB:19535 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Processo nº 395-52.2009

Vistos, etc...

Nos termos do art. 880, § 1º do CPC, defiro o pedido de fls. 228/229, e fixo 

o prazo de seis meses para a efetivação da alienação por iniciativa do 

exequente, fixando o preço mínimo o da avaliação e a forma de pagamento 

em 24 parcelas mensais, corrigido monetariamente e mais 1% de juros, 

mediante hipoteca judicial sobre o próprio bem.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163620 Nr: 11540-37.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CABRAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTOCLINICA REDE DE CLINICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Processo nº 11540-37.2011

Vistos, etc...

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175760 Nr: 11397-14.2012.811.0015

 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: POLOPEC ASSESSORIA E TECNOLOGIA ANIMAL S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT/15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ALEXANDRE PÉRICLES ITABIRANO 

GOMIDE - OAB:MG/ 51.743, ANDRÉYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE - 

OAB:12605/MT, DANIEL SANTOS SETTE CÂMARA - OAB:158.414 RJ, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846A/MT

 Processo nº 11397-14.2012

Vistos, etc...

Designo o dia 30 de julho de 2018, as 12:00 horas, na escrivania da 3ª 

Vara Cível desta Comarca, Fórum de Sinop, data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais, fixando o prazo de 30 dias para a entrega do 

laudo pericial.

Ciência aos senhores assistentes técnicos, estes se indicados 

tempestivamente.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 247007 Nr: 16505-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MATOS IDELFONSO, WELLINA 

DALVA FURRIER ILDEFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, PAOLA FREITAS AGUIAR - OAB:20470-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827

 Processo nº 16505-19.2015

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a petição e 

documentos de fls. 149/161 em cinco dias.

Cumpra-se a última determinação da decisão de fls. 108/110.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108869 Nr: 1241-69.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GE CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Processo nº 87/2009

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 144, intimando-se 

pessoalmente o exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pro-rata, ficando suspensa a cobrança com relação ao Exequente, 

ante o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, fls. 40.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97272 Nr: 4254-13.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JORGE MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 

1095-A

 Processo nº 4254-13.2008

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 106/117, na forma como requerida às fls. 134, sob pena 

de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase.

Fica o devedor advertido de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, art. 

523, § 3º do CPC.

Com relação ao inadimplemento das custas processuais, determino seja o 

débito incluído em dívida ativa, conforme provimento que rege a matéria.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 205647 Nr: 7496-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTÔNIO DA SILVA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMAR APARECIDO SIMONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 Processo nº 7496-67.2014

Vistos, etc.

Considerando que o Agravo de Instrumento cuja cópia foi colacionada às 

fls. 105/114 foi direcionado contra decisão proferida nos autos da 

execução, e não nos presentes embargos, determino o desapensamento 

dos autos principais a conclusão para proferir sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 154186 Nr: 2165-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO IWAI OGATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PITT, LEANDRO EVANGELISTA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2165-12.2011

Vistos, etc.

Por petição de fls. 64/65, o espólio de Pedro Osvaldo Pitt compareceu em 

juízo, representado por sua inventariante Leda Maria Coser Pitt, 

requerendo a substituição processual por seu espólio, nos termos do art. 

43 do CPC.

Ocorre que o presente feito se trata de ação de execução movida por 

Renato Iwai Ogata em desfavor de Samuel Pitt, não havendo que se falar 

em qualquer substituição processual.

No entanto, diante da petição de fls. 63 e do comparecimento espontâneo 

do espólio nos presentes autos, com fundamento no art. 77, IV do CPC, 

determino a intimação da inventariante para que traga aos autos cópia do 

formal de partilha expedido nos autos do inventário de Pedro Osvaldo Pitt, 

processo código 36584, no prazo de cinco dias, sob pena de a sua 

omissão ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, com multa 

de até 20% do valor da causa.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 234087 Nr: 8156-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dr. IEDA MARA SOARES DA SILVA para 

que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.88, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, e da 

avaliação de fls. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 166651 Nr: 1469-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, 

MILTON HEITOR DOS SANTOS, LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO, 

ADEMIR ANTONIO BRUNETTO, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que no prazo de cinco dias indique endereço atual dos 

devedores, bem como efetue o deposito das diligências necessárias ao 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 65183 Nr: 4841-40.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. CAPELARI E CIA LTDA., IVO CAPPELARI, 

LEONIDA AURÉLIA CAPELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) 

diligências, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e intimação, no bairro Jardim Primavera, 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 Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169905 Nr: 4898-14.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MANOEL BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, THAYSE TEIXEIRA DE FIGEIRDO - 

OAB:MT/17.497

 Intimar o advogado do devedor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de 15 dias cumpra a obrigação, nos termos como 

requerido na petição de fls. 195/197, sob pena de multa de 10% sobre o 

valor da condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120607 Nr: 13021-06.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ZANGHELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUANATUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

GUARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. VILSON ROQUE BOCCA para que no 

prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca da carta precatória de fls. 202/207, devolvida com certidão 

negativa de intimação, sob pena de o processo permanecer no estado em 

que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 245792 Nr: 15720-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ESPRENDOR -ME, FLAVIO 

ESPRENDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. MAURO PAULO GALERA MARI para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 02 (duas) diligências 

complementares, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e intimação, no bairro Parque das Arara, 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.: 240553 Nr: 12338-56.2015.811.0015

 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: CELIA FRANCO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA LUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, WHIRLPOOL S/A (BRASTEMP), E.V FERREIRA MARQUES - 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 18.677, DANIELA POZZANI - OAB:243.197/SP, DARVIN 

KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A, GABRIEL APARECIDO ANISIO 

CALDAS - OAB:273.528, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 Intimar o advogado da autora Dr. DIEGO GUTIERREZ DE MELO para que no 

prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca das petições de fls. 283/284, sob pena de arquivamento do 

processo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96577 Nr: 3590-79.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO AISSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO BRAVIM MAZZEROCCHI, 

EDICLÉIA VIEIRA MURER MAZZEROCCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

96577 §!*bn¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3590-79.2008.811.0015 CÓDIGO: 96577

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ARLINDO AISSA
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PARTE REQUERIDA: FLORISVALDO BRAVIM MAZZEROCCHI e EDICLÉIA 

VIEIRA MURER MAZZEROCCHI

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Edicléia Vieira Murer Mazzerocchi, Cpf: 

01323070141, brasileiro(a), casado(a), desempregada e Requerido(a): 

Florisvaldo Bravim Mazzerocchi, Cpf: 83501584172, Rg: 1153203-0 SSP 

MT, brasileiro(a), solteiro(a), aux. serv. gerais

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/05/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 3.931,20

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: Vistos, etc... Trata-se de execução de título extrajudicial 

ajuizada por Arlindo Aissa contra Florisvaldo Bravim Mazzerocchi e 

Edicléia Vieira Murer Mazzerocchi. A inicial foi recebida às fls. 19; o 

Executado Florisvaldo compareceu espontaneamente aos autos, fls. 25; a 

Executada Edicléia foi citada às fls. 30. Designou-se audiência de 

conciliação, onde as partes celebraram o acordo que se vê às fls. 54/55. 

Por fim, o Exequente, por petição de fls. 59, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido. Diante disso, homologo por sentença o acordo 

celebrado às fls. 54/55, julgando extinta a execução de título extrajudicial, 

o que faço com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC. Expeça-se o 

necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais penhoras 

existentes nos autos. Custas e honorários advocatícios pelos Executados. 

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

os autos. P.R.I.C. Sinop/MT, 20 de junho de 2017. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO Juiz de Direito Eu, Silvia Regina Gouveia, auxiliar Judicial, digitei.

 Sinop - MT, 7 de junho de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86777 Nr: 4205-06.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO HEINZ WINTER, ANTONIO DAMIAN 

PREVE NETO, NOELI MARIA DAMIAN PREVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:22803/O, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 diligências 

complementares, para posterior expedição e cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e intimação, no bairro Setor Comercial, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 33180 Nr: 4016-67.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANISLAU ADÃO HINTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, ROBSON KELM GUSMÃO - OAB:13402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Intimar o advogado do credor Dr. BRUNO EDUARDO HINTZ para que no 

prazo de dez dias, requeira o que entender de direito sobre o resultado de 

busca de endereço dos sócios da empresa executada, realizada através 

dos sistemas de informações disponíveis ao Poder Judiciário, conforme 

fls. 157/159, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179598 Nr: 378-74.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. RODRIGUES - SERVIÇOS -BIO SEG. 

MEDICINA, SEGUR. E ASSESSORIA DO TRABALHO, JOSE CARLOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que, no 

prazo de 10 dias, requeira o que entender de direito sobre o resultado das 

buscas de bens do executato,realizada através do sistema RENAJUD às 

fls. 90/94, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 222161 Nr: 954-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO GRUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que, no 

prazo de 10 dias, requeira o que entender de direito sobre o resultado das 

buscas de bens do executato, realizada através do sistema RENAJUD às 

fls. 88//89, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 246781 Nr: 16372-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA 

ME, ELIZANGELA SANCHES DA SILVA, GILSON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de dez dias se manifeste requerendo o que entender de direito 

sobre o resultado das buscas de bens do devedor, efetuadas atraves dos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD às fls. 68/74, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158695 Nr: 5916-07.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que, no prazo de 10 dias se manifeste e requeira o que entender de 

direito sobre o resultado das buscas de bens do executado, efetuada 

atraves dos sitemas INFOJUD e RENAJUD às fls. 162/162, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227103 Nr: 3932-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A V PINHEIRO TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ALEXANDRE JORGE 

GUAPO - OAB:252.736, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. WASHINGTON FARIA SIQUEIRA para que 

requeira a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, visto que a 

diligência restou infrutífera, conforme certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial 

de Justiça às fls.126, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 228657 Nr: 4818-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO JOSÉ FEIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA SILVA - 

OAB:124.899/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. GIULIO ALVARENGA REALE para que 

requeira a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 2539-33.2008.811.0015

 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): MARCONIEDERSON MAFALDO FONTES 

EUGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a douta advogada do autor Dra. CRISTIANE BELINATI GRACIA para 

que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Cuiabá - MT, com a 

finalidade de proceder a penhora, remoção, avaliação e intimação, sendo 

que referidas guias encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 265031 Nr: 6540-80.2016.811.0015

 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: LUCIDE MARIA DA SILVA, AYRTON JOSE SILVA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAAN CESAR CARVALHO, ROSANA 

PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16388/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 Processo nº 6540-80.2016

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 231372 Nr: 6463-08.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIOLA GASPAROTO 

GARCIA - OAB:49.122/PR, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advoga do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA para 

manifestar-se no prazo de 05( cinco) dias, acerca da devolução da carta 

de citação sem o devido recebimento e com a informação da EBCT " 

mudou-se"(136vº).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 115473 Nr: 8228-24.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO - SICREDI CELEIRO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Intimar o advogado da devedora Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de quinze dias cumpra a obrigação, na forma como requerido na 

petição de fls. 85/87, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249533 Nr: 18015-67.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPA RENTAL LOCAÇÃOES DE MAQUINAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RIBEIRO BATISTA ME, FLAVIO 

RIBEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do Requerente Dra. MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO para que em 10 (dez) dias se manifeste acerca do retorno da 

Carta Precatória da Comarca de Várzea Grande - MT às fls. 60/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 247860 Nr: 17019-69.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTOS GIGANTE, ROVANI 

TONELLI GIGANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:OAB/MT.15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Intimar o advogado da autora Dr. MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI para 

que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270620 Nr: 10173-02.2016.811.0015

 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: JUNIOR APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimar o advogado do autor Dr. ARTUR DENICOLÓ para que no prazo de 

5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito acerca da 

certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 152, que poderá ser 

acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, bem como, sobre o 

ofício de fls. 156, oriundo da Politec, o qual informa que a pericia não foi 

realizada pelo não comparecimento da vítima em data e hora agendado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103352 Nr: 10369-50.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SILVEIRA 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:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de quinze dias se manifeste, sob pena de extinção, e 

requeira o que entender de direito acerca do resultado das buscas de 

bens do executado, realizada através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, 

fls. 168 e 172, e que se encontra arquivada em pasta própria à disposição 

para consulta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 117739 Nr: 10091-15.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. FUGIHARA E CIA LTDA., ROBSON 

FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 4 diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

penhora, remoção e avaliação, nos bairros Jardim das Violetas e Setor 

Comercial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128801 Nr: 8016-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIOMAR APARECIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:MT-6.005-A

 Intimar os advogados do autor Dr. GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI e/ou LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS para que no prazo 

de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito com 

relaçao à devolução da carta precatória de fls. 248/298.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 229037 Nr: 5050-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACJ SERVICOS ESPORTIVOS LTDA ME, EMÍLIA 

EIKO YAMASHITA, CRISTIANO DE FATIMO ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. PAULO GALERA MARI para que requeira 

a citação por edital no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 215912 Nr: 15593-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA, KASTNER E FERREIRA LTDA ME, 

RICARDO JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. RODRIGO DE FREITAS SARTORI para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 125, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 317008 Nr: 948-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Oliveira Lima - 

OAB:38859, HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO - OAB:31718, MARCUS 

VINICÍUS BOSSA GRASSANO - OAB:OAB/PR 21.151, PATRÍCIA 

GRASSANO PEDALINO - OAB:OAB/PR 16.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Por petição de fls. 46/47, a Exequente requereu a remessa da presente 

carta precatória para a Comarca de Cândido Mota– SP.

Deste modo, nos termos do art. 262 do CPC, determino a remessa da 

presente missiva para a Comarca de Cândido Mota– SP, com as baixas 

necessárias.

 Oficie-se ao juízo deprecante.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 224491 Nr: 2439-34.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO PERAZZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANDERSON DE MOURA PINHO, LEONICE 

SOLANGE KROETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 
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OAB:MT/13.967, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147, GILBERTO 

JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 Processo nº 2439-34.2015

Vistos, etc...

Considerando que o Exequente concordou com a avaliação de fls. 

276/279, e que os Executados foram intimados para se manifestarem, 

contudo, quedaram-se inertes, fls. 284, homologo o referido laudo para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Com relação ao pedido de adjudicação, diante do disposto no art. 876, §§ 

1º, 5º e 6º do CPC, determino a intimação dos executados, pelo DJE, na 

pessoa de seu advogado, e de terceiros interessados, por edital, do teor 

da petição de fls. 276/279, e para, querendo, que se manifestem no prazo 

de cinco dias.

 Havendo manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação, caso 

contrário, nos termos do art. 876, do CPC, defiro a adjudicação pelo preço 

da avaliação de fls. 187/229, devidamente atualizado, mediante o 

abatimento do valor em execução, devendo o Exequente depositar de 

imediato a diferença entre o valor de seu crédito e da avaliação, cuja a 

importância ficará depositada a disposição dos executados.

Transcorrido o prazo de 5 dias contados da ultima intimação e decididas 

eventuais questões, condiciono a expedição do auto de adjudicação ao 

julgamento favorável ao Exequente do Agravo de Instrumento 

nº1005617-14.2018.8.11.0000.

Caso o referido recurso seja favorável ao Exequente, lavre-se, de 

imediato, o auto de adjudicação, expedindo-se o competente mandado de 

entrega ao adjudicante, se bem móvel, ou carta de adjudicação, se bem 

imóvel, nos moldes do parágrafo único do art. 877, § 2º, tendo em vista 

que, havendo um só pretendente, a adjudicação reputa-se prefeita e 

acabada com a assinatura do auto, independentemente de sentença, nos 

termos do art. 877, § 1º do CPC.

Em seguida, cls. para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86726 Nr: 4151-40.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, ALEXANDRE LUIZ 

MONEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Processo nº 4151-40.2007Vistos, etc.Por petição de fls. 267/269 o 

executado Cristiano compareceu aos autos ponderando que às fls. 195 foi 

reconhecida a nulidade da sua citação por edital, razão pela qual entende 

serem nulos todos os atos pretéritos à referida decisão, requerendo a 

baixa da averbação da existência da ação e da penhora que foram 

inscritas às margens da matrícula do imóvel de sua propriedade, 

requerendo ainda seja instaurado incidente a fim de que sejam reparados 

os danos or iundos das averbações.É o  re la to  do 

necessário.DECIDO.Compulsando os autos, verifico que em 05.11.2013, 

fls. 195/196, foi declarada a nulidade da citação via edital do executado 

Cristiano, e na mesma oportunidade ele foi considerado citado ante o 

comparecimento espontâneo aos autos.Mais de um ano após a referida 

decisão, em 25.03.2015, a exequente requereu a penhora do imóvel 

matriculado sob o nº 307 do CRI de Claudia-MT, o que foi deferido pela 

decisão de fls. 224.Desta forma, não há que se falar em qualquer nulidade 

da penhora do referido imóvel, eis que ela foi realizada muito tempo após o 

comparecimento espontâneo do devedor aos autos, ocasião em que ele 

se deu por citado, nos termos do art. 239, § 1º do CPC.Por fim, verifico 

que os requerimentos de fls. 267/269 são ardis e artificiosos, com o nítido 

intuito de ludibriar o juízo a fim de protelar a expropriação do imóvel do 

executado, razão pela qual condeno-o à multa que fixo em R$ 10.000,00 

em proveito do exequente, a qual deverá ser incluída no débito 

exequendo, art. 774, II e parágrafo único do CPC.Certifique-se o 

cumprimento da Carta Precatória de fls. 243.Estando o imóvel devidamente 

avaliado e dirimidas eventuais questões acerca da avaliação pelo juízo 

deprecado, intime-se o exequente para que requeira a adjudicação, 

alienação particular ou leilão do imóvel penhorado no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, e quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o 

representante legal do exequente, consignando a mesma 

advertência.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 290932 Nr: 2875-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO ALVES PEÇANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS BORTOLUZZI, GLEISON 

FERNANDO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2875-22.2017

Vistos, etc.

Considerando que o embargante não atribuiu valor à causa e o feito foi 

extinto antes mesmo de ele ser intimado para que emendasse a inicial, fls. 

17/18, com fundamento no art. 292, § 2º do CPC, atribuo à causa o valor 

de R$ 16.599,00, que é o valor do bem discutido nos autos à época de sua 

propositura.

 h t t p : / / v e i c u l o s . f i p e . o r g . b r ?

carro/gm-chevrolet/3-2017/004312-5/2005/g/jlymwgwpwwp

 Remetam-se os autos à contadoria deste juízo a fim de que proceda ao 

cálculo das custas processuais, e após, intime-se o embargado para que 

proceda ao seu pagamento em cinco dias, sob pena de inclusão em dívida 

ativa.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 246945 Nr: 16471-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON FERNANDO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:OAB/MT 

18584, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Processo nº 16471-44.2015

Vistos, etc.

Considerando que os pagamentos foram realizados através de depósito 

de cheques e envelopes contendo dinheiro, determino a intimação da parte 

adversa para que se manifeste sobre a petição e documentos de fls. 

243/249, consignando que o seu silêncio será interpretado como a 

quitação do acordo celebrado às fls. 227/228.

Expirado o prazo, façam-me os autos cls. para extinção da ação, ou se 

for o caso, para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 226733 Nr: 3744-53.2015.811.0015

 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: GLEISON FERNANDO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:OAB/MT 18584, 

SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 Processo nº 3744-53.2015

Vistos, etc.

Aguarde-se a manifestação do exequente nos autos nº 16471-44.2015.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158390 Nr: 5580-03.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO em fase de cumprimento de sentença movida por 

REGINALDO MACIEL em face de BANCO PANAMERICANO S/A.

Às fls. 351/352, a parte executada informou o pagamento do débito. 

Assim, às fls. 357, a exequente se manifestou concordando com os 

valores depositados pela executada, pugnando pelo levantamento dos 

valores e extinção do feito.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 352), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 357 em favor do patrono 

do exequente, tendo em vista que este possui poderes específicos para 

receber (fls. 358).

Após, pagas custas, pela executada, conforme sentença de fls. 275/289, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202347 Nr: 4793-66.2014.811.0015

 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: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 330/332.

Sinop/MT,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191223 Nr: 12862-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILTON LEMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar quanto à planilha de fls. 151.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203926 Nr: 6124-83.2014.811.0015

 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: JONAS RABELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G CAR VEÍCULOS, BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Defiro o pedido de fls. 177/179, razão pela qual reajusto os honorários 

periciais em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), cujo valor deverá 

ser pago conforme decisão de fls. 168/173.

 Ademais, intime-se o Perito para que oficie indicando o dia, o local e o 

horário do início dos trabalhos, observando os procedimentos relativos 

aos pagamentos de honorários de peritos conforme a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87575 Nr: 5010-56.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JULIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 110, haja vista que, conforme art. 830, caput, do 

CPC, o arresto somente será efetuado quando todos os meios de citação 

do executado se derem por esgotados. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO ON LINE NAS CONTAS 

DO DEVEDOR. - Nos termos do artigo 830 do CPC, em tese, seria permitido 

ao Juízo proceder ao arresto dos bens do devedor, bastando, para tanto, 

que sua citação houvesse sido negativa. - Não obstante, a orientação 

firmada pela jurisprudência pátria é no sentido de ser necessário o 

esgotamento de todos os meios cabíveis à localização do devedor, antes 

de ser efetivada a referida medida. - Do exame dos documentos que 

instruem os autos principais, verifica-se que não foram esgotados os 

meios necessários à localização do Executado, mostrando-se prematura a 

medida pleiteada, e, portanto, correta a decisão recorrida. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

0022393-21.2017.8.19.0000 -Des (a). MARIA REGINA FONSECA NOVA 

ALVES - Julgamento: 18/7/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Desta forma, tendo em vista que existem endereços que ainda não foram 

diligenciados, expeça-se mandado de citação para os endereços 

encontrados às fls. 106, nos termos da decisão de fls. 102/103.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209406 Nr: 10507-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foi entabulado acordo entre as partes às fls. 61/62, o qual foi 

homologado às fls. 63. Posteriormente, às fls. 66/67, a exequente 

protocolou um aditamento do acordo homologado entre as partes. Desta 
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forma, HOMOLOGO O ADITAMENTO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do processo Código nº 209406 

– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por 

TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de 

MARIA DE FÁTIMA SANTIAGO, 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.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94362 Nr: 1380-55.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS LTDA, CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a informação de fls. 

309 verso, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97993 Nr: 5048-34.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que decorreu o prazo solicitado às fls. 69, determino a 

intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

distribuição da Carta Precatória de fls. 61, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224515 Nr: 2466-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E MARIN LTDA, IVANILDE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 61/62, com relação à 

pesquisa de veículos registrados em nome da executada SANTOS E 

MARIN LTDA – CNPJ nº 04.951.751/0001-44, por meio do Sistema 

RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157676 Nr: 4819-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LEITE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATERIAS E AUTO ELÉTRICA SATURNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Defiro o pedido de fls. 145, para o fim de determinar a pesquisa, junto aos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda do requerido e o extrato de veículos do 

Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas; bem como apresentar planilha 

atualizada com o cálculo do valor atualizado do débito.

Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Sinop – MT, uma vez que compete a parte 

proceder com a diligência.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 7973-37.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE OLIVEIRA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. GRAF & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Ante o pedido de fls. 192, translade-se cópia do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica (fls. 192/206) e distribuam-se 

em apartado, nos termos do art. 134, §1º, do CPC e art. 1.228 da CNGC.

 Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o 

endereço dos sócios qualificados às fls. 206.

Após, cite-os para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca 

da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

nos termos do art. 135, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 213333 Nr: 13675-17.2014.811.0015

 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: SONIA MARIA ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSMARY GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao recebimento do Agravo de 

Instrumento interposto às fls. 297/368.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 322996 Nr: 4937-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ARGENTA, ROSANE MARIA ORTH ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA OLIVEIRA SEIFERT - 
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OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277

 Verifico que o documento de fls. 05 foi endereçado ao Juízo da Comarca 

de Tangará da Serra/MT e indevidamente juntado a estes autos. Assim, 

providencie-se o desentranhamento, encaminhando-se ao Juízo 

competente. Após, devolva-se a presente missiva ao juízo de origem, com 

as devidas baixas.” Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179184 Nr: 15064-08.2012.811.0015

 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: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILMA PERRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 67.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 179184 – AÇÃO MONITÓRIA movida por BANCO ITAUCARD S.A 

em face de ROSILMA PERRONI.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209189 Nr: 10343-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA'S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA - EPP , Edu Rodrigues de Almeida, Leodete Guizzo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 69/70. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

209189 – Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ALMEIDA’S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA – EPP, EDU RODRIGUES DE ALMEIDA e LEODETE GUIZZO DE 

ALMEIDA.

Custas remanescentes, pelos executados.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 115882 Nr: 8462-06.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES A'S MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

MARTINS & MARTINS LTDA em face de TRÊS A’S MADEIRAS LTDA.

Às fls. 118/119, a parte executada informou o pagamento do débito. 

Assim, às fls. 120, a exequente se manifestou concordando com os 

valores depositados pela executada, pugnando pela extinção do feito.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, defiro o pedido de fls. 120, determinando o 

desentranhamento dos documentos de fls. 19, entregando-os à 

executada, mediante certidão e substituição por cópia.

Após, pagas custas, pela executada, conforme acordo de fls. 100/102, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 259361 Nr: 3307-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUSTÓDIO BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 77/80, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código nº 259361 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por VILSON LUNKES em face CUSTÓDIO 

BONA, 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.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83103 Nr: 590-08.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALAGRO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERRADO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT, LUIZ ANTÔNIO GAMBELLI - OAB:OAB/SP 25308, 

MÁRCIA VARANDA GAMBELLI - OAB:203955/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO em fase de 

cumprimento de sentença movida por VALAGRO DO BRASIL LTDA em 

face de CERRADO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. Às fls. 165/166, foi 

efetuada a penhora “online” das contas da executada, encontrando o 

valor de R$ 323,32 (trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) 

Determinada a intimação da exequente para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, quedou-se inerte (fls.172). Tentada a intimação 

pessoal da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, a carta de 

intimação retornou com a informação “mudou-se” (fls. 183 verso). DECIDO. 

É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na 

inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 3 (três) anos, por inércia da parte exequente, 

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 II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, condenando a 

exequente ao pagamento das custas processuais. Transitada esta em 

julgado, promova-se a baixa da penhora de fls. 165/166. Após, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 252258 Nr: 19480-14.2015.811.0015

 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): AOLDI SAUER, DENILSON SAUER, ALDEMIRO 

ROSSATO, GLADIMIR ANTONIO ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 141/146, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 19480-14.2015.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A em face de AOLDI SAUER, DENILSON SAUER, 

GLADIMIR ANTONIO ROSSATO e ALDEMIRO ROSSATO, 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.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165775 Nr: 589-47.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA, CESAR 

CANEPPELE, LUCIANO CANEPPELE, DARCY CANEPPELE, SOLANGEM DE 

LIMA CANEPPELE, APARECIDA BARCO CANEPPELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por 

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de 

FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA, CÉSAR CANAPPELE, DARCY 

CANAPPELE, SOLANGE DE LIMA CANAPPELE, LUCIANO CANAPPELE e 

APARECIDA CANAPPELE.

Às fls. 116, foi deferido o requerimento de suspensão do processo para 

cumprimento de obrigação, de forma que o exequente, às fls. 119 

informou o adimplemento da execução pelo executado, pugnando pela 

extinção do processo.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas custas, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 74715 Nr: 3105-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDINO PASUCH, PAULO PASUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Processo nº 3105-50.2006

Vistos, etc.

Ivaldino Pasuch opôs embargos de declaração em face da decisão de fls. 

261/263, ao fundamento de que ela foi omissa quanto à necessidade de 

atualização do valor da avaliação do imóvel penhorado, razão pela qual 

pugna pelo esclarecimento sobre esse ponto.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Não prosperam os embargos.

Conforme se depreende da decisão combatida, mais especificamente em 

seu antepenúltimo parágrafo, ficou consignado que: “Havendo 

manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação, caso contrário, 

nos termos do art. 876, do CPC, defiro a adjudicação da parte ideal de 

54,46 hectares de terra nua, sem benfeitorias, do imóvel penhorado, pelo 

preço da avaliação de fls. 158/165, devidamente atualizado, mediante o 

abatimento do valor em execução”.

Ora, está expresso na referida decisão que o valor da avaliação deve ser 

atualizado, não havendo que se falar em qualquer omissão.

Por fim, verifico que os presentes embargos de declaração são 

nitidamente protelatórios e foram aviados de forma ardil e artificiosa, com o 

nítido intuito de ludibriar o juízo a fim de protelar a expropriação do imóvel 

do executado, razão pela qual condeno o embargante/executado à multa 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida, em proveito do 

exequente, a qual deverá ser incluída no débito exequendo, art. 774, II, 

parágrafo único c/c art. 1.026, § 2º do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258249 Nr: 2651-21.2016.811.0015

 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: JOSÉ FRANCISCO SILVÉRIO DE REZENDE, ELIZETE DE 

FÁTIMA SELLEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL HURBANO VIAGENS E TURISMO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - 

OAB:22.372-MT, KLEBER TRASSI DE BRITO - OAB:OAB/MT - 20.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA MEIJUEIRO EDO 

RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 145.795, LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17.750/MT, RENATA RIBEIRO CAMPOS - OAB:OAB/RJ 145.729

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para 

o fim de condenar a requerida a pagar aos requerentes:I) a título de danos 

materiais, o valor de R$ 8.424,66 (oito mil, quatrocentos e vinte e quatro 

reais e sessenta e seis centavos), referente à restituição do valor pago 

pelo pacote de viagem cancelado unilateralmente e despesas com 

hospedagem e passagens aéreas, cuja quantia deverá ser corrigida pelo 

INPC, a partir da data de cada desembolso, 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;II) a título de indenização por danos 

morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 

requerentes, 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/2015 c/c art. 

405 do CC).Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Sinop/MT, 27 de junho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122942 Nr: 2112-65.2010.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA, GUILHERME 

DOMINGOS CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZY CHRISTINA VAZ - 

OAB:45935/PR, VALDEMAR MORAS - OAB:10383/PR

 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, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a REQUERIDA 

efetuasse a prestação de contas, razão pela qual INTIMO a AUTORA para 

apresentá-las, conforme determinado na sentença de fls. 216 a 219.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232559 Nr: 7175-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRIELLI DE LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de determinar a rescisão do Contrato de Compromisso 

de Compra e Venda acostado às fls. 32/33, retornando as partes ao 

status quo ante, mediante a reintegração de posse da requerente no 

imóvel e devolução dos valores pagos, na forma contratada. Por fim, 

condeno a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do Novo 

Código de Processo Civil. A propósito:“[...] Não há que falar em 

sucumbência recíproca se a parte requerida não desincumbiu qualquer 

ônus para contratação de advogado particular, ou seja, não suportou 

despesa qualquer com patrono algum, já que revel, e não houve trabalho 

prestado por este profissional, de modo que, neste ponto, a sentença 

merece reforma”. (Ap 21087/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).Transitada esta em julgado, 

pagas 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 Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156062 Nr: 3224-35.2011.811.0015

 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: SIDINEI APARECIDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO GIACOMELLI, NEOCIR ROQUE 

GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO SÉRGIO SILVA - 

OAB:OAB/SP.202480, Vera Simônia da Silva Morais - OAB:OAB/SP 

266.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias comparecer perante este Juízo a fim de retirar 

os cheques a serem desentranhados de fls. 17 a 20.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247554 Nr: 16844-75.2015.811.0015

 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: CONAN GROSSKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS 

DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - 

OAB:16953-MT, LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:8032-D

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 37).Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 27 de junho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 228610 Nr: 4789-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/O, Fernanda 

Paula Bellato - OAB:14065, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, 

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 14.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D. MATTOS - 

OAB:MT-13.477-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. 

158558) e, pagas as custas, arquive-se este processo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189849 Nr: 11287-78.2013.811.0015

 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: MARINHO DE ASSIS GALERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S) :  BANCO CITICARD S/A 

(CREDICARD/MASTERCARD)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser 

beneficiário da justiça gratuita (fls. 28).Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 495 Nr: 484-32.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FUMIO WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVALDO PACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias dar andamento ao feito.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163378 Nr: 11275-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDCDS, NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Domingos Cotrim - 

Estagiário - OAB:15.529-E, DIEGO LUIS DA SILVA - OAB:16.561-MT, 

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - OAB:19597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR FIABANE - 

OAB:19.939/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito (art. 485, § 1º, CPC).

2. Havendo manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, 

após, voltem-me conclusos.

3. Em sendo intimada pessoalmente e, não se manifestando no feito, 

certifique-se e dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Em não sendo localizada, intime-se a parte autora, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

5. Após, vistas ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226440 Nr: 3597-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDSS, YDSS, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção ao pedido de citação por hora certa, realizado pela parte 

autora (fl. 69), esclareço que o requerido já foi citado da presente ação, 

razão pela qual indefiro o presente pedido.

 2. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o protocolo do cálculo 

de fls. 62/63, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo atualizado do 

débito, bem como formule os requerimentos que entender cabíveis, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

3. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196778 Nr: 18484-84.2013.811.0015

 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: EHBSDR, ALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

em consequentemente, majoro os alimentos devidos pelo requerido Edimir 

Teles dos Reis a seu filho Eduardo Henrike Biasibetti Silverio dos Reis 

fixando tal verba no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, acrescidos de metade das despesas médicas, 

odontológicas, farmacêuticas e de material escolar, não acobertadas pela 

rede pública, até o dia 10 (dez) de cada mês. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento 

à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193471 Nr: 15240-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIAS DE ALMEIDA PORTEL, MATEUS HENRIQUE 

ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE SOUZA FILHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

2. Considerando que nesta data foi reconhecida a união estável post 

mortem de Maria Dias de Almeida Portel e o de cujus, nos autos nº 163973, 

a nomeio inventariante.

3. Intime-a da nomeação, bem como para que preste compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o cargo, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Prestado o compromisso, intime-a para que apresente as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser lavrado 

termo circunstanciado.

5. Apresentada as primeiras declarações e lavrado termo circunstanciado, 

citem-se as partes não representadas, bem como intimem-se a Fazenda 

Pública e o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do artigo 627 do Código de processo 

Civil.

6. Ao final, retornem-me os autos conclusos para decisão.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 308623 Nr: 13821-53.2017.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora para colacionar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, fotocópia legível dos documentos de fls. 07, sob pena de 

indeferimento.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200070 Nr: 2742-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDSM, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT

 Vistos em correição permanente.

1. O artigo art. 528, do CPC, estabelece que:

“No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

 (...)

 § 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

(...)

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”.
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2. In casu, foi determinada à parte exequente que indicasse qual rito 

deveria prosseguir o cumprimento (fls. 62), contudo, embora devidamente 

intimada, no pedido de fls. 70 pugnou pelo prosseguimento do cumprimento 

de sentença pelo rito da coação pessoal sem adequar o cálculo ao que 

estabelece o artigo 528, §7º.

3. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, observando o disposto acima, sob pena de 

indeferimento.

4. Após, retornem os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177199 Nr: 12985-56.2012.811.0015

 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: WF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHBF, BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando a Portaria n°629/2018-Pres, a qual estabeleceu o horário 

de expediente das 08h00min às 12h00min, no dia 27.06.2018 em virtude 

do jogo do Brasil x Sérvia, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

24 de outubro de 2018, às 14h00min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167658 Nr: 2545-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:, FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - OAB:14583/MT, 

LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15995/MT, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a Portaria n°629/2018-Pres, a qual estabeleceu o horário 

de expediente das 08h00min às 12h00min, no dia 27.06.2018 em virtude 

do jogo do Brasil x Sérvia, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

24 de outubro de 2018, às 14h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269695 Nr: 9584-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILI LANDO DE MOURA, LAURA LANDO DE MOURA, 

LUCAS LANDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Salete Pedroski - 

OAB:21.070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 47.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 277049 Nr: 14289-51.2016.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDNS, ADNS, ADNST, ADNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

2. Considerando o lapso temporal, intime-se a parte autora para informar, 

em 05 (cinco) dias, a existência de interesse no prosseguimento do feito, 

informando em que passo está o inventário extrajudicial.

3. Em ato contínuo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

4. Em seguida, retornem os autos imediatamente conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 325221 Nr: 6467-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISAN ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PEREIRA MARTINS - ESPÓLIO, 

WANDREIA DA SILVA BARTOCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos o título executivo que originou o débito do de 

cujus, sob pena de indeferimento.

Após, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270202 Nr: 9901-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KODS, EOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção às petições de fls. 39/41 e, considerando que não cabe, 

nos termos da nova legislação processual civil, a aplicação da coação 

pessoal e constrição patrimonial em um único procedimento, intime-se a 

parte exequente, por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, adeque o pedido de Cumprimento de Sentença, devendo 

optar pelo procedimento descrito no artigo 528, do NCPC (prisão civil) ou 

pelo procedimento descrito no artigo 528, 8º, do NCPC, que remete as 

disposições dos arts. 523 a 527 (expropriação patrimonial). Consigne-se 

que, caso opte pela coação pessoal, poderá executar toda a dívida, 

entretanto, em caso de inadimplemento, restará autorizado o protesto pelo 

débito integral e a prisão civil apenas pelas 03 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo (art. 528, §7º, do NCPC).
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2. Procedida à emenda, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 24372 Nr: 2066-57.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: (Defensoria Pública) - 

OAB:Defensoria Públ

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção às petições de fls. 87/125 e 126/160 e, considerando que 

não cabe, nos termos da nova legislação processual civil, a aplicação da 

coação pessoal e constrição patrimonial em um único procedimento, 

intime-se a parte exequente, por meio da Defensoria Pública, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, adeque o pedido de Cumprimento de Sentença, 

devendo optar pelo procedimento descrito no artigo 528, do NCPC (prisão 

civil) ou pelo procedimento descrito no artigo 528, 8º, do NCPC, que remete 

as disposições dos arts. 523 a 527 (expropriação patrimonial). 

Consigne-se que, caso opte pela coação pessoal, poderá executar toda a 

dívida, entretanto, em caso de inadimplemento, restará autorizado o 

protesto pelo débito integral e a prisão civil apenas pelas 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo (art. 528, §7º, do NCPC).

2. Procedida à emenda, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273145 Nr: 11743-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.7. Ante o exposto, ausente os pressupostos legais, indefiro o pedido de 

tutela cautelar.3. Defiro o pedido de fls. 53/54. Expeça-se nova Carta 

Precatória para intimar a parte requerida a ofertar contestação, nos 

moldes da decisão de fls. 37.4. Após, conclusos.5. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244332 Nr: 14646-65.2015.811.0015

 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: HDDL, GCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, Gustavo Caratti de Oliveira - OAB:OAB/MT 21.119-O, 

NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará 

nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos.

2. Proceda-se o Contador Judicial o cálculo atualizado do débito.

3. Intime-se a parte executada, Domingos Rodrigues Carneiro, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), e, também, de 10% (dez por 

cento) de honorários advocatícios, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 

1º e 3º do código de Processo Civil.

4. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

5. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

6. Após, voltem-me os autos conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 314735 Nr: 17428-74.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Recebo o pedido de arquivamento de fl. 28 como desistência da ação.

Destarte, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 28.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130576 Nr: 9792-04.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDPFEEDUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, LUCIENE DOS SANTOS DA SILVA - 

OAB:18826/E, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - 

OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará 

nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

2. Proceda-se o Contador Judicial o cálculo atualizado do débito.

3. Intime-se a parte executada, Olga Aghata Gomes, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), e, também, de 10% (dez por cento) de 

honorários advocatícios, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 1º e 3º do 

código de Processo Civil.

4. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

5. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para análise do pedido de item b) de fl. 86.

6. Após, voltem-me os autos conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 306059 Nr: 3258-58.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGPDC, IMPDC, DKPDC, RKRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Processe-se em segredo de justiça.

2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento das prestações da obrigação alimentar vencidas anteriores ao 

início da execução, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do título executivo extrajudicial e, em 

especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com 

o art. 911, “caput” e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278504 Nr: 15121-84.2016.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR, ADR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:17.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Apense-se o presente aos autos n. 13961-58.2015.811.0015 (Apolo 

código nº243086).

2. Após, citem-se os requeridos dos termos do pedido e para, querendo, 

contestá-lo, no prazo de cinco dias (art. 1.057, CPC).

3. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244299 Nr: 14633-66.2015.811.0015

 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: HDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOP-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte requerente ingressou com pedido de 

arrolamento sumário, intime-a, por meio da Defensoria Pública, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos seguintes termos:

a) incluir todos os herdeiros no polo ativo, pois em arrolamento descabe a 

citação, oportunidade em que deverá regularizar a representação 

processual de todos;

b) apresentar plano de partilha amigável, contendo o consenso de todos 

os herdeiros;

c) acostar aos autos certidões negativas da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal em nome do “de cujus” e, ainda, o comprovante de 

recolhimento do imposto devido.

2. Anote-se que, não se dá vista no arrolamento sumário à Fazenda 

Pública, uma vez que qualquer questão fiscal deve ser tratada na esfera 

administrativa (RF 286/275).

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 325233 Nr: 6475-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:MT - 22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Verifico que a parte autora pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento.

2. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, 

deve a parte 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 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015).

3. À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, colacionando aos autos documentos que 

comprovem sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento 

da exordial, com fulcro no artigo 330, inciso I e § 1º do Código de 

Processo Civil de 2015.

4. Após, retornem os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187009 Nr: 8228-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS, AHK, GCLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE 

FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, DELESIA 

KUFFEL - ESTAGIÁRIA - OAB:MT 15.514-E

 Vistos etc.

1. Em atenção ao requerimento de fls. 93/95-v e fls. 113, considerando 

que não cabe, nos termos da nova legislação processual civil, a aplicação 

da coação pessoal e constrição patrimonial em um único procedimento, 

intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, adeque o pedido de Cumprimento de Sentença, 

devendo optar pelo procedimento descrito no artigo 528, do NCPC (prisão 

civil) ou pelo procedimento descrito no artigo 528, 8º, do NCPC, que remete 

as disposições dos arts. 523 a 527 (expropriação patrimonial). 

Consigne-se que, caso opte pela expropriação, poderá executar toda a 

dívida, entretanto, em caso de inadimplemento, restará autorizado o 

protesto pelo débito integral e a prisão civil apenas pelas 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo.

2. Ressalte-se, ainda, que, caso opte pela coação pessoal, deverá 

adequar o cálculo da obrigação.

3. Procedida à emenda, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169015 Nr: 3993-09.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15995/MT, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a Portaria n°629/2018-Pres, a qual estabeleceu o horário 

de expediente das 08h00min às 12h00min, no dia 27.06.2018 em virtude 

do jogo do Brasil x Sérvia, redesigno a audiência de organização e 

saneamento do feito para o dia 24 de outubro de 2018, às 13h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

 4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 298635 Nr: 7569-34.2017.811.0015

 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: PBDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MARCELO DE FARIA - 

OAB:OAB/SP 216.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 Vistos etc.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 24 de outubro de 2018, às 15h00min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172299 Nr: 7477-32.2012.811.0015

 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: JADNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.723 e seguintes do Código Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, reconheço a união estável havida entre Jessika 

Aleksandra do Nascimento de Almeida e Vilson Vera Gomes e decreto a 

respectiva dissolução, bem como excluo a partilha dos bens, a qual 

deverá ocorrer por meio de ação própria. Por conseguinte, julgo extinto o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Sem custas. Sem condenação em honorários.P.R.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233524 Nr: 7797-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLBDM, VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA A. ANDRADE LIMA - 

OAB:OAB/MT 19072-B, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista a manifestação da exequente à fl. 45, informando o 

cumprimento integral da obrigação, indefiro o pedido de suspensão do 

feito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

2. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203593 Nr: 5844-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGP, MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641, ELAINE ALEXANDRA PEREIRA - OAB:20654/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160200 Nr: 7561-67.2011.811.0015

 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: JMDS, ZMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A, RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mér i to .Sem cus tas .  Sem condenação  em honorá r ios 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163973 Nr: 11909-31.2011.811.0015

 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: MDDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.723 do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, reconheço a 

existência da união estável havida entre Maria Dias de Almeida Portel e 

José Pereira de Souza Filho, iniciada por volta de 1996 (quinze anos antes 

do ajuizamento da ação) e finda em 25/09/2011, com o falecimento deste. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No 

entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à 

parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 69873 Nr: 9465-35.2005.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TL, EBL, VTL, AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:MT-4.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNE ISABELLE 

VILANDE, para devolução dos autos nº 9465-35.2005.811.0015, Protocolo 

69873, 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.: 62136 Nr: 1824-93.2005.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEDOCIR 

ANHOLETO, para devolução dos autos nº 1824-93.2005.811.0015, 

Protocolo 62136, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233035 Nr: 7469-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAADS, AADS, JCADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente a análise do pedido de citação por edital (fl. 43), determino 

a realização de buscas junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, 

visando a localização do atual endereço do executado João Batista da 

Silva.

2. Em sendo exitosa a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, 

determino a citação do executado, nos termos da decisão de fl. 40.

 3. Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, 

determino a citação da parte executada por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos moldes da decisão de fl. 40.

4. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste, sob pena de preclusão.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Ao final, retornem-me os autos conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249404 Nr: 17924-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVFB, FFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS 

- OAB:19070-MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 38/39, e por consequente determino a 

intimação pessoal do executado no endereço informado, para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação 

alimentar vencidas anteriores ao início da execução, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, caso débito alimentar compreenda 

algumas das 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, 

em conformidade com o art. 528, ”caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de 

Processo civil.

 2. Após, certificar-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intima-se a parte a exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias.

3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 4. Intima-se, Cumpra-se, expedindo se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 237749 Nr: 10593-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS, EAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o protocolo da petição 

de fls. 76/77, intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o cálculo atualizado do 

débito alimentar, sob pena de extinção do feito.

2. Cumprida a decisão do item anterior, intime-se pessoalmente o 

executado, no endereço descrito à fl. 77, para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar vencidas 

anteriores ao início da execução, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com 

o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não manifestação da 

parte executada, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

4. Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275140 Nr: 13186-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE APARECIDA GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES NETO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

2. Nomeio inventariante Luciene Aparecida Gomes Rodrigues.

3. Intime-a da nomeação, bem como para que preste compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o cargo, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Prestado o compromisso, intime-a para que apresente as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser lavrado 

termo circunstanciado.

5. Apresentada as primeiras declarações e lavrado termo circunstanciado, 

citem-se as partes não representadas, bem como intimem-se a Fazenda 

Pública e o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do artigo 627 do Código de processo 

Civil.

6. Ao final, retornem-me os autos conclusos para decisão.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175580 Nr: 11192-82.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCV, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Analisando os autos, verifico que a parte autora juntou petição inicial de 

ação consensual de alimentos que tramitou perante este juízo sob o nº 

157678 (fls. 23/24), todavia, deixou de colacionar sentença homologatória 

ou decisão que tenha arbitrado alimentos provisórios em favor da infante, 

de modo que título executivo não está perfeitamente juntado aos autos.

Ademais, em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que a ação de 

alimentos nº 157678 transitou em julgado.

Com tais considerações, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, esclarecer se pretende 

a execução dos alimentos outrora fixados provisoriamente, oportunidade 

que deverá colacionar aos autos a decisão que os arbitrou, ou se 

pretende a execução dos alimentos definitivos, momento em que deverá 

requere-los no bojo do processo de conhecimento que os homologou.

No mesmo prazo, a parte autora deverá colacionar aos autos cálculo 

atualizado do débito, informando, ainda, qual rito pretenderá a execução, 

art. 528, §7º, ou art. 528, §8º, do CPC.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268264 Nr: 8576-95.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, retorne o feito imediatamente concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213765 Nr: 13996-52.2014.811.0015

 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: CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se o advogado da parte exequente, via DJ-e, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove a notificação de sua cliente quanto à 

renúncia do mandato, nos termos do art. 112, “caput”, do Código de 

Processo Civil, sob pena de responsabilização administrativa.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198598 Nr: 1482-67.2014.811.0015

 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: JOÃO CÂNDIDO DA SILVEIRA, MARIANA MONICA DA 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos ao setor de expedição de documentos 

para que seja a parte autora intimada a se manifestar em relação a 

sentença apresentada.

Sinop/MT, 26 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214219 Nr: 14354-17.2014.811.0015

 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: GABRIEL VITOR DOS SANTOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE DIAMANTINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 38/45

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 26 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200788 Nr: 3419-15.2014.811.0015

 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: REINALDO FERREIRA, SANDRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da apelação 

apresentadas em fls. 83/96.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 26 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 4390-10.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES IIYAMA - 

OAB:11875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos a parte autora, para que 

se manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.
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Sinop/MT, 26 de junho de 2018

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223442 Nr: 1732-66.2015.811.0015

 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 CESAR BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho os presentes autos para intimação das partes, para 

que apresentem, no prazo de dez dias, as provas que pretendem 

produzir.

 Sinop/MT, 26 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248183 Nr: 17219-76.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA BORIM PALHÃO, MARIA ANTONIA PALHÃO 

SILVA

 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:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos a parte autora para que se manifeste 

em relação a fl.37.

Sinop/MT, 26 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255989 Nr: 1391-06.2016.811.0015

 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: ROSIMERY CASTRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja as parte AUTORA a se manifestar, em razão 

do recurso de Apelação, o qual é TEMPESTIVO.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 27 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264518 Nr: 6256-72.2016.811.0015

 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: LUCILENE ESTECA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ZACARKIM PINHEIRO 

DOS SANTOS - OAB:15.364-MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja as parte AUTORA a se manifestar, em razão 

do recurso de Apelação, o qual é TEMPESTIVO.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 27 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183221 Nr: 4228-39.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA GOMES SOUZA DE AZEVEDO

 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:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja as parte AUTORA a se manifestar, em razão 

do recurso de Apelação, o qual é TEMPESTIVO.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop – MT, 27 de junho de 2018.

 Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77239 Nr: 5580-76.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE RIBEIRO DE MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT, MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO, que encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o autor intimado a se manifestar sobre a 

petição apresentada do INSS nas folhas 156/158.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 27 de junho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004074-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANNIFER COUTINHO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIDE MILHOMEM BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004074-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JANNIFER COUTINHO DA LUZ 

REQUERIDO: ALACIDE MILHOMEM BORGES Vistos, etc. I – DEFIRO o 

petitório de ID. 13510510, no sentido de designar nova data para audiência 

de conciliação, tendo em vista que o autor justificou a impossibilidade de 

comparecimento à solenidade outrora designada, acostando aos autos 

atestado médico (ID. 13510510). Sendo assim, DETERMINO: II - 

DESIGNE-SE nova data para realização da audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta deste juízo; III - INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; Sirva o presente como MANDANDO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 26 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013745-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013745-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARILEI IORA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte requerente postula 

pela extinção e arquivamento do feito (ID. 13741960). É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, 

parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte requerente , em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas 

processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 26 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010902-28.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PIEDADE DE NAZARE DE CASTRO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

IEDA MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0018131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO OAB - SP179209 

(ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010902-28.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: PIEDADE DE NAZARE DE 

CASTRO OLIVEIRA EXECUTADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 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 cumprimento integral da sentença, consoante comprovante nos 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. Se 

necessário, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes 

na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da 

parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 26 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006878-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALANIR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

 

Código: 100310 Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

A irresignação do embargante não merece prosperar, uma vez que a 

inclusão do nome da Autora no serviço de proteção ao crédito se deu 

após a realização do acordo de parcelamento da dívida em uma de suas 

filiais. Ora, se houve o parcelamento e o pagamento da primeira parcela, 

não há que se falar em negativação. Ademais, pretende a Recorrente 

reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da 

espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que 

deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, 

conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende o 

EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida. “Ex positis”, REJEITO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar qualquer 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na sentença 

objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN NUNES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000830-28.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIVAN NUNES 

MONTEIRO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., OI MOVEL 

S.A Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004660-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHANNY SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1004660-65.2018.8.11.0015 Promovente(s) Nome: JHANNY SOUSA 

SANTOS Endereço: AVENIDA CÂNDIDO PORTINARI, QD07 LT28, JARDIM 

PORTINARI, SINOP - MT - CEP: 78555-802 Promovido(s) Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 2041, 2235 BLOCO A, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04543-011 Tipo de Ação [CARTÃO DE CRÉDITO] Tipo 

de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 37.557,80 Juízo Juizado Especial 

Cível de Sinop Audiência de Conciliação 22/06/2018 14:15 O presente 

mandado, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, 

tem por finalidade o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR (DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome da 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.) e a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o 

conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, 

s) de advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU 

ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Quarta-feira, 27 de Junho de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LOURES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESMEVAL RODRIGUES MALHEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. O Autor alega na inicial que no dia 18 de setembro de 2016 notou 

que o muro da residência, onde era locatário, estava instável, e balançava 

de forma “assustadora”, segundo o mesmo, na dita ocasião chovia de 

forma “moderada”, e seu automóvel um FIAT TEMPRA 

ano/fabricação/modelo 1994/1994, emplacamento ADW6000, estava 

estacionado no interior do supracitado imóvel, próximo ao muro. Relata 

ainda, que temendo pela integridade de seu veículo, o Requerente correu 

para tentar afastá-lo do perigo, o que foi infrutífero, segundo o mesmo, 

pois o aludido muro desabou. Pugna então, pela indenização por danos 

materiais, e indenização de cunho moral. Em sede de contestação alega o 

Requerido ausência do dever de indenizar tendo em vista se tratar de 

caso fortuito ou força maior, os valores a titulo de danos materiais bem 

como da omissão do Requerente quanto a situação do muro. É a síntese 

do necessário. Antes de adentar ao mérito passo a análise sobre suposta 

‘revelia’ da parte Requerida. Compulsando os autos verifico que o 

Requerido é pessoa idosa, mais precisamente com 80 anos e seu 

representante estava munido de procuração pública, motivo pelo qual, 

EXCEPCIONALMENTE acolho a justificativa de ausência em audiência e 

deixo e aplicar os efeitos da revelia no caso em tela. Passo a análise do 

mérito. Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “os 

elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou 

dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. O primeiro requisito consiste na 

verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na sequência, é preciso 

o estabelecimento de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de 

forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário 

a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um 

bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza 

patrimonial ou não patrimonial. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. In casu, o autor comprovou nos autos que 

era inquilino da residência em que o Requerido é proprietário, e foi vítima 

da queda do muro da referida casa. Comprova também que em razão do 

acontecido teve diversos prejuízos materiais. Compulsando os autos 

verifico que a excludente de licitude não foi devidamente comprovada, não 

tendo o Requerido colacionado aos autos documentos hábeis a comprovar 

o alegado. Insta salientar ainda que não merece prosperar a alegação de 

omissão do Requerente quanto ao estado do muro haja vista não ser 

plausível possuir o inquilino a responsabilidade sobre a qualidade e boas 

condições do imóvel locado, responsabilidade esta incumbida ao 

proprietário do referido imóvel. Evidente o direito do autor à restituição dos 

valores gastos em razão do ocorrido, uma vez que, o Requerido não agiu 

com a cautela necessária. Verifico que o Requerente comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade do requerido. A reclamada não comprova 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, 

ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, tenho que 

o requerido deve suportar o ressarcimento do valor pago a título de danos 

matérias. Entretanto, ao analisar as provas constantes nos autos quanto 

aos aludidos danos materiais, entendo que o orçamento no valor de 

R$1.161,00 seja o mais condigno com os fatos apresentados, levando em 

consideração as fotos apresentadas que não demonstraram tamanhas 
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avarias no veículo e, ainda, considerando o valor do referido automóvel de 

acordo com a tabela FIPE ser de aproximadamente R$6.350,00. De modo 

que tenho que tal quantia é justa e razoável no presente caso. Da análise 

da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos morais dever 

ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao autor abalo 

psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente trazido 

pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na 

presente ação, para condenar a REQUERIDA ao pagamento de R$1.161,00 

(mil cento e sessenta e um reais) a título de indenização por danos 

materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo 

prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação da parte 

requerida, momento da constituição em mora da devedora. DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013388-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CICERO ALEIXO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR OAB - MT15824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (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. 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: 1004151-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004151-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALERIA GOMES DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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 da demanda. 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. SINOP, 26 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004777-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CARRARA DE ABREU (REQUERENTE)

ELIAS BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA DAMASCENO DA ROSA LUCARELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. Insta salientar que a justificativa 

apresentada nos autos quanto a ausência dos Requerentes em audiência 

conciliatória não é plausível tendo em vista ser dever das partes se 

atentarem ao horário e local de realização da audiência. A eventual 

justificativa da ausência isenta o Requerente apenas no pagamento de 

custas, sendo a extinção, medida que se impõe. “Ex Positis”, e por tudo 

mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000408-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, a parte Reclamante ALESANDRA DE JESUS FERREIRA ajuizou 

RECLAMAÇÃO, em face de IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP 

AEROPORTO LTDA, aduzindo que foi reprovada na matéria de estágio 

supervisionado. Discorre que a requerida não oportunizou o reenvio do 

arquivo. A Reclamada aduz preliminar de incompetência da justiça 

estadual e no mérito, sustenta que não houve qualquer ilegalidade no 

procedimento. No que concerne a preliminar aventada, tenho que razão 

não assiste à Reclamada, colacionando precedente do STJ sobre o tema: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 112.933 - SP (2010/0114640-9) RELATOR 

: MINISTRO CASTRO MEIRA SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA 

DE BAURU - SJ/SP SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL 

DE LINS - SP INTERES. : HENRIQUE RAMON FERNANDEZ BRITES 

ADVOGADO : HENRIQUE FERNANDEZ NETO E OUTRO (S) INTERES. : 

ESTADO DE SÃO PAULO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. AÇÃO ORDINÁRIA. FACULDADE 

ESTADUAL. 1. A Primeira Seção, no julgamento do Conflito de 

Competência 35.972/SP, Relator para acórdão o Ministro Teori Albino 

Zavascki, decidiu que o critério definidor da competência da Justiça 

Federal é ratione personae, levando-se em consideração a natureza das 

pessoas envolvidas na relação processual, sendo irrelevante, para esse 

efeito e ressalvadas as exceções mencionados no texto constitucional, a 

natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do 
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pedido formulado na demanda. 2. Nos processos em que se discute 

matrícula no ensino superior, são possíveis as concluseguintes sões: a) 

mandado de segurança - a competência será federal quando a impetração 

voltar-se contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de 

universidade particular; ao revés, a competência será estadual quando o 

mandamus for impetrado contra dirigentes de universidades públicas 

estaduais e municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b) 

ações de conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial 

que não o mandado de segurança - a competência será federal quando a 

ação indicar no polo passivo a União Federal ou quaisquer de suas 

autarquias ;(art. 109, I, da Constituição da República) será de competência 

estadual, entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade 

estadual, municipal ou contra instituição particular de ensino. 3. Por meio 

de mandado de segurança, o impetrante questiona ato do Diretor da 

Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC - campus Lins, instituição 

pública estadual de ensino superior. 4. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo Estadual suscitado. (...) Ante o exposto, conheço do 

conflito para declarar competente o Juízo Estadual, o suscitado. 

Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2010. Ministro Castro Meira Relator 

(STJ - CC: 112933, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Publicação: 

DJe 31/08/2010) Supera a preliminar hasteada, passo ao julgamento do 

caso versando, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, o livre convencimento motivado. 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 do autor 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. Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor, é certo que tal benesse conferida por Lei não isenta o 

Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a 

este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se 

vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a 

possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. Ressalto que o objetivo da 

inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da 

defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer 

mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais 

do fornecedor-Réu. Importa em dizer que o autor não está dispensado de 

trazer aos autos o mínimo de prova possível a demonstrar seu direito, nos 

termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil, in verbis: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; Pois bem. Em que pese todo esforço envidado pela Autora em sua 

inicial, tenho que razão não lhe assiste. A reclamada agiu de acordo com o 

cronograma e regramento interno imposto à todos acadêmicos. A parte 

Autora era sabedora dos prazos e regras para o encaminhamento do 

arquivo, não sendo razoável a dilação deste prazo pelo judiciário. Com 

efeito, acolher o pedido da Autora, violaria o princípio da isonomia e abriria 

um precedente temerário contra a autonomia privada. "Ex Positis", JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. P.I.C. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003053-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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: 1004541-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON COPATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS OAB - MT0018075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Oportuno mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). A Reclamada apesar de devidamente citada e 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou defesa tempestivamente, restando REVEL. No presente caso, 

era incumbência da requerida comprovar que o débito vergastado pela 

Autora era devido, ao passo que essa comprovou as alegações da inicial. 

Logo, tenho como imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo 

a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. 

Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise 

com maior segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de 

danos morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, 

e de forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão 

do inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 
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acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou que a reclamada promoveu a negativação de 

seu nome, por débito que conforme mencionado já estava quitado. De 

outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da mínima 

existência do débito litigado, porém, esta não se desincumbiu do ônus que 

lhe competia, restando devido o acolhimento dos invocados danos morais. 

Saliento que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da 

efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo reclamante, vez que a 

reclamada responde objetivamente pelos danos causados. Sobre este 

ponto o festejado Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais" sabiamente leciona: "... danos morais 

são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Primorosas são as lições de 

Sérgio Cavalieri Filho neste ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar 

de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através 

dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria 

uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a 

tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; 

não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio 

através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o 

retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores 

instrumentais" (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 

3ª ed., p. 79). Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral 

é, em verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o 

alcance desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o 

gravame no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que 

não se pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano 

material" (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o autor 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, considerando ainda que a reclamada cumpriu com a 

medida liminar deferida nos autos, tenho que a condenação abaixo fixada 

se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex 

positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, para 

DECLARAR como INEXISTENTE a DÍVIDA motivo da inclusão do nome da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito, e ainda, para 

CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o 

artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento 

danoso (in casu, a negativação) (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 

398 do Código Civil). CONFIRMO os EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA 

ANTECIPADAMENTE nos autos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002541-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NILTON BOHNENBERGER ROGOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 
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reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005334-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE MARTINS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE SOUZA CAMPOS FILHO (REQUERIDO)

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, 

revogando os efeitos de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor do Autor. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 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: 1004390-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIVAN DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações, além de pagamentos 

anteriores realizados, apontando a existência de contratação. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos que a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 
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A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013851-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ARZA MALALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A autora ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito em 

desfavor da reclamada, objetivando o deferimento de danos morais em 

decorrência da suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme extrato coligido nos autos. De início, rejeito a preliminar 

de indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a 

declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada 

afastar a presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a 

parte goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não 

foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Ademais, rejeito a preliminar de necessidade de perícia, 

considerando que os elementos probatórios juntados aos autos são 

suficientes para decidir o feito. Diante da ausência de questão preliminar, 

passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da 

dívida através dos documentos apresentados no id. 13460281. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato 

gerador da dívida através da juntada de contrato celebrado com o autor, 

referente à conta inscrita nos órgãos de proteção ao crédito decorrente 

de financiamento a ser quitado em 10 parcelas, sendo que as assinaturas 

do autor inseridas no contrato são idênticas em relação ao à procuração e 

termo de audiência de conciliação são idênticas a olho nu, conforme 

demonstrado no id 12381561, p. 1. Nota-se, inclusive, que o autor era 

correntista do banco requerido, tendo este diligenciado pela apresentação, 

no ato de assinatura do contrato, do documento pessoal do autor, 

afastando a possibilidade de conduta ilícita da promovida. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação dos serviços 

pelo autor, bem como a existência da dívida em relação à parte 

requerente, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, tendo a promovida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, 

de rigor a procedência do pedido contraposto quanto à fatura devida e 

não quitada no valor de R$ 1.563,46. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 1.563,46, quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa 

por litigância de má fé no equivalente a 5% do valor da causa a ser 

revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Por fim, extingo o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de 

restituição de quantia paga, com pedido de dano material, tendo a parte 

autora alegado que adquiriu um sofá perante a loja ré em 14/04/2015 no 

valor de R$ 1.567,00, conforme nota fiscal acostada no id. 2993943. 

Contudo, o estofado apresentou defeito no mês de setembro de 2015, 

sendo que não foram sanadas as inconformidades pela loja promovida, 

motivo pelo qual pleiteia a devolução do valor desembolsado na aquisição 

do produto, além de indenização por danos morais. Afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada, em razão da solidariedade 

entre a cadeira de fornecedores determinada pela legislação 

consumerista. Conforme inteligência do art. 18, do Código de Defesa do 

Consumidor, pleiteando a Reclamante a condenação da Reclamada ao 

ressarcimento da quantia paga, em decorrência de vício do produto 

adquirido, tanto a empresa vendedora (fornecedora do produto) quanto 

fabricante do produto são partes legítimas para figurar no polo passivo da 

ação, pelo fato de responderem solidariamente pelos vícios detectados 

nos produtos e serviços colocados no mercado de consumo. Deste modo, 

o consumidor lesado pode propor uma ação contra todos os envolvidos na 

cadeia negocial ou apenas um deles. Neste sentido pronuncia-se a 

jurisprudência: Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. 

APARELHO CELULAR. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AFASTADA. 1. Ilegitimidade passiva do estabelecimento 

comercial afastada. Solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores. 2. O autor adquiriu um aparelho celular que apresentou 

problemas e foi encaminhado à assistência técnica para conserto, durante 

o prazo de garantia estendida. No momento da entrega do bem, restou 

informado que as peças defeituosas não estavam mais disponíveis no 

mercado, bem como não havia previsão de fornecimento. A recorrente 

negou-se a devolver o valor pago pelo bem, tampouco procedeu à 

substituição das peças. Passados vários meses, a situação não foi 

resolvida. Desatendimento do art. 18, do CDC. 3. Danos morais 

caracterizados. Situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento, 

configurando efetiva lesão à personalidade. 4. "Quantum" indenizatório 

mantido, a título de dano moral. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71002499432, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 15/12/2010). Ademais, a ilegitimidade da 

parte deve ser analisada à luz do que a parte afirmou, independente de, 

no mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Isto posto, 

REJEITO a preliminar em epígrafe. Ademais, afasto a preliminar de 

necessidade de perícia técnica, eis que é possível decidir o feito de 

acordo com os elementos de prova juntados aos autos. Por fim, deixo de 

analisar a preliminar de ausência de interesse de agir, pois os 
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fundamentos suscitados pela ré se confundem com o mérito. Superadas 

as questões preliminares, passo a julgar o mérito. De rigor a inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a ausência de culpa na demora do reparo do 

estofado adquirido pela parte autora ou, ainda, que o sofá não possuía 

vício oculto ou que o vício foi ocasionado pela própria parte autora por 

mau uso do produto, ônus que não se desincumbiu vez que não 

apresentou qualquer prova nos autos relativas à reclamação ora debatida. 

Sem nenhuma controvérsia, houve a compra do estofado e a reclamação 

perante a loja ré, conforme mensagens expostas nos autos (id. 2993944), 

bem assim demonstrou o autor que o sofá estava com diversas falhas na 

costura, situações que não foram afastadas pela ré. Assim, denota-se 

que os problemas ocasionados no sofá decorrem de vício de qualidade, 

que frustrou o uso do bem pelo consumidor, de maneira que deve-se 

aplicar o comando do art. 18, §1º, incisos I e II do CDC, facultando-se ao 

autor a substituição do produto da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso ou a devolução do valor pago, sendo que esta última 

opção fora a eleita pelo autor. Os elementos da responsabilidade estão, 

assim, caracterizados, vez que há nexo causal entre a conduta da 

requerida consistente em comercializar produto que apresentou vício que 

não foi providenciado o respectivo conserto e os danos causados à parte 

consumidora, que teve que permanecer com o sofá recém adquirido com 

diversas falhas de qualidade. Portanto, o pleito de restituição do valor 

pago da quantia de R$ 1.567,00, de forma simples, pelo produto é cabível 

a título de prejuízos materiais. Além disso, no caso em comento o produto 

não foi reparado no prazo legal, o que gera transtornos exacerbados, 

sobretudo porque a parte autora ficou privada do uso do produto. Quando 

a parte consumidora é obrigada a procurar diversas vezes o 

estabelecimento comerciante, sem que o problema do aparelho eletrônico 

seja resolvido a contento, no prazo previsto no CDC, caracteriza-se dano 

moral. O surgimento de vícios no produto em curto espaço de tempo e a 

ausência de reparo no celular defeituoso excede os limites dos 

aborrecimentos diários, gerando indignação no consumidor, 

comprometendo a paz e tranquilidade de espírito, devendo, pois, ser 

reparado o consumidor em sua esfera moral. No mesmo sentido é a 

orientação da Turma Recursal Única deste Estado, in verbis: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO. 

FALHA NO PRODUTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE VIA 

ADMINISTRATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR 

DESEMBOLSADO NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Parte recorrida que adquiriu maquineta de cartão ofertada pela empresa 

recorrente, cujo produto apresentou vício que impossibilitou sua utilização. 

Tentativa de resolução do impasse via administrativa, sem êxito, conforme 

protocolo de atendimento indicado na petição inicial. Transtornos 

enfrentados pelos recorridos, pois adquiriram o produto para facilitar o 

pagamento dos serviços que prestam, os quais restaram comprovados 

através da testemunha inquirida na audiência de instrução. Para a fixação 

de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável 

para o caso em referência. Diante da impossibilidade de utilização do 

produto adquirido pelos recorridos, fazem eles jus à rescisão do contrato 

firmado com a parte recorrente, com a consequente devolução do valor 

desembolsado na aquisição da maquineta de cartão. Sentença mantida. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 10538120158110013/2016, Turma 

Recursal Única, julgado em 10.06.2016, publicado no DJE 10.06.2016) 

Dessa forma, configurado o dano moral sofrido pela parte requerente, 

passo agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Condenar a requerida a restituir o valore de R$ 1.567,00, de forma 

simples, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do 

desembolso e juros legais de 1% ao mês, a contar da citação (art. 42, do 

CDC), e; b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por 

consequência, julgo extinto o processo com julgamento do mérito com 

fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios 

nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013800-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAYANE KLEY CORDEIRO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, vez que a autora demonstrou 

que seu nome se encontra negativado no SPC através de extrato extraído 

do site do próprio órgão cadastral, sendo que, ademais a ré não afastou a 

veracidade da consulta anexada no id 11237113. Ademais, inexiste 

ausência de lógica na narração dos fatos alegados pelo autor, de forma 

que não se aplica ao caso a tese de inépcia. Por fim, rejeito a preliminar 

suscitada pela requerida de falta de interesse de agir, vez que a tentativa 

de resolução administrativa ou a resistência de pretensão, embora 

recomendáveis, não são condições para o ajuizamento de ação e, ainda, 

pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a empresa 

requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado pela 

autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou renegociação 

de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do autor 

fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o débito. 

Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da parte 

promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco por realizar 

referida negociação (sem a conferência de documentos pessoais) deve 

ser suportado única e exclusivamente pela empresa fornecedora de 

serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 

do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do pedido 

para ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, não tendo a 
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requerida comprovado a validade da cobrança, evidencia-se nos autos 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, a declaração de inexistência da dívida e exclusão do nome da 

autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos 

autos no montante de R$ 196,79; e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011150-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO RIBAS THIESEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004005-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERASMO DE OLIVEIRA BRAZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004005-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: HERASMO DE OLIVEIRA 

BRAZ FILHO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HERASMO 

DE OLIVEIRA BRAZ FILHO em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO. Decido. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato nº. 14281146, que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA nos valor de R$ 3.612,24 (três mil 

seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos). A Reclamada 

apresentou contestação, aduzindo em apertada síntese que o débito é 

devido e oriundo da cessão de crédito realizada com o BANCO 

SANTANDER, tendo como um dos objetos o produto “CRED CARTÃO” que 

a parte autora possuía com a instituição bancária Cedente. No entanto, a 

Reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

origem da suposta dívida, uma vez que os documentos juntados com a 

contestação não demonstram a contratação de serviços e existência de 

valores a serem adimplidos junto à Cedente ou a Cessionária, referente ao 

contrato objeto dessa demanda judicial. Nesse sentido, são os 

precedentes análogos que seguem: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

CESSÃO DE CRÉDITO. FATURIZADORA. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE 

DADOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSENCIA DE PROVA ACERCA DA 

EXISTÊNCIA DA DÍVIDA DA PARTE AUTORA PERANTE A CEDENTE 

BRASIL TELECOM. Indispensável que a parte demandada demonstre, além 

da existência da cessão, a origem do débito que ocasionou a inscrição do 

nome da autora em órgão de proteção ao crédito, como forma de afastar a 

alegação de inexistência do mesmo. Sucumbência redimensionada. EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA, APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70045202454, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 17/01/2012). Grifo nosso Impende 

salientar que se a parte Reclamada realizou o Contrato de Cessão Crédito 

com o Banco do BANCO SANTANDER, essa deveria exigir todos os 

documentos necessários para proceder com a cobrança do crédito. E na 

ocasião de eventuais percalços no exercício regular do seu direito, como 

ocorreu no caso em liça, estaria munido da documentação referente a 

suposta contratação dos serviços de cartão de crédito que busca imputar 

ao Reclamante. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 
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extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada 

objeto desse processo, e b) condenar a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos 

dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. SINOP, 27 de 

junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004213-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOUSA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004213-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS SOUSA LOURENCO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por THAIS SOUSA 

LOURENÇO em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial tendo em vista que ela apresenta todos os pressupostos do 

artigo 319, do Código de Processo Civil, bem como documento consistente 

em consulta efetuada junto ao SCPC, sendo estes elementos que permitem 

a perfeita compreensão da controvérsia e possibilita pleno exercício do 

direito de defesa, no que tange às alegadas inexistência de débito e 

indevida inscrição desabonadora. MÉRITO Compulsando os autos 

verifica-se que a parte reclamante formulou pedido de desistência id. 

13618590, sob a justificativa das partes estarem transigindo extrajudicial. 

Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado à 

devida contestação no id. 13495608, inclusive juntando diversos 

documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE 

preceitua que a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. (grifo nosso), é 

certo que a exceção de tal posicionamento deve ser aplicada no caso 

concreto. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. É de 

conhecimento comum de todos, principalmente dos Nobres Colegas 

Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no Poder Judiciário. Ora, não podemos fechar os 

olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Entendo que, a intimação do réu para manifestar 

sobre o pedido de desistência parece incompatível com o rito 

especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a 

segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar 

a primeira parte do enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, sem 

analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). Desse modo, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e passo a decidir a lide. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. A parte Reclamante alega não possuir 

relação jurídica com a Reclamada e, consequemente, a inexistência do 

suposto débito levado à inscrição no banco de dados do SPC/SERASA no 

valor de R$ 293,44 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e quatro 

centavos) Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC 

c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, 

verifico que a parte reclamada, em contestação, logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Além disso, de acordo com a 
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prova dos autos, constam históricos de utilização e diversos pagamentos 

de faturas relacionados ao cartão de credito pela Reclamada, inclusive 

com débito em conta. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato., 

comprovando de maneira inequívoca a relação jurídica e o débito 

contestada pela parte autora no momento da propositura da demanda. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Ainda, analisando o conteúdo fático probatório, restou 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois 

por cento) do valor atribuído a causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a 

causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. SINOP, 27 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012666-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON POLAK RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA (REQUERIDO)

ESCOLA ACADEMICA DE SAUDE - AGITARE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/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. Inicialmente consigno que já fora 

oportunizado a produção de prova em audiência, não havendo 

requerimento de demais provas, passo ao julgamento da lide Cuida-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Narra o requerente que: “No 

início do mês de dezembro de 2015, por volta do dia 08, o Requerente foi 

vítima de Injuria Racial perpetrada pela Requerida através de um grupo de 

Whatsapp denominado “#ProjetoFikaLinda!” que a requerida postou uma 

foto do Requerente durante o seu treino contendo, além de diversas 

figuras ilustrativas, o seguinte comentário: “MACACO E ASSIM MESMOOO 

ADORA XAMÃ(sic) ATENÇÃO” Aduz ainda que os comentários maldosos 

demonstram o intuito preconceituoso e depreciativo, e foram 

acompanhados por risadas de outras alunas, e também de figuras 

contendo a face de um MACACO que foi enviado por outra Personal 

Trainer chamada AMANDA NADIA CASTILHO Pugna então, pela 

procedência dos pleiteados danos morais, em razão das ofensas 

direcionadas em local público. Em sua defesa a requerida suscita a 

PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA, aduzindo que a Requerida 

PESSOA JURIDICA AGITARE LTDA não pode e nem deve responder por tal 

ato, visto que a mesma não praticou e nem colaborou para a pratica do 

feito Inicialmente quanto a preliminar arguida, tenho que não assiste razão 

à Requerida tendo em vista que a pessoa que proferiu tais ofensas ser 

funcionária de sua empresa, e portanto, ter responsabilidade sobre seus 

atos conforme disposto no artigo 932 do Código Civil: Art. 932. São 

também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou 

comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do 

trabalho que lhes competir, ou em razão dele; Desse modo, não acolho a 

preliminar hasteada. Passo a análise do mérito. No caso sub judice, 

verifico que o Requerente colaciona aos autos provas hábeis que 

comprovam o alegado. Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do 

CPC, tenho que a requerente se desincumbiu do ônus que lhe competia, 

cuidando de produzir provas e demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito. Ao contrário da requerida, que nem mesmo carreou documentos 

aos autos, não comparecendo em juízo, mesmo devidamente intimada para 

tal. Ressalta-se que os comentários extremamente maldosos foram 

desferidos em grupo de ‘Whatsapp’ com várias pessoas participantes. 

Sendo assim, nos termos do artigo 186 do Código Civil, resta evidente o 

direito da autora a reparação de cunho moral, in verbis: “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.” Soma-se ao disposto no artigo 927 do mesmo Diploma Legal: 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” Insta salientar que a conduta da 

Requerida é repugnante, preconceituosa e inadmissível! Ademais, ninguém 

pode ignorar os maléficos efeitos, os danos de ordem moral, que advém a 

pessoa que é surpreendida publicamente com comentários maldosos, 

preconceituosos e depreciativos de maneira injustificada. Nesse passo, à 

vista dos elementos probatórios constantes dos autos, não restam 

dúvidas de que o autor tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por 

isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano 

moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério 

matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a 

paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar 

ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um 

efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no 

futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a condenação abaixo fixada se não 

consegue reverter à situação do requerente ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida, galgado no 

principio da razoabilidade. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente, para CONDENAR as requeridas a 

pagarem o valor de R$ 8.000,00 (oito 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. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004212-92.2018.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004212-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS SOUSA LOURENCO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por THAIS SOUSA LOURENÇO em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência id. 13605029 sob a justificativa de necessidade de perícia. 

Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado à 

devida contestação no id. 13500320, inclusive juntando diversos 

documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE 

preceitua que a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. (grifo nosso), é 

certo que a exceção de tal posicionamento deve ser aplicada no caso 

concreto. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. É de 

conhecimento comum de todos, principalmente dos Nobres Colegas 

Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no Poder Judiciário. Ora, não podemos fechar os 

olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Entendo que, a intimação do réu para manifestar 

sobre o pedido de desistência parece incompatível com o rito 

especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a 

segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar 

a primeira parte do enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, sem 

analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). Desse modo, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e passo a decidir a lide. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. A parte Reclamante alega não possuir 

relação jurídica com a Reclamada e, consequemente, a inexistência do 

suposto débito levado à inscrição no banco de dados do SPC/SERASA 

nos valores de R$ 303,45, R$ 252,84 e R$ 391,28, que desconhece os 

motivos da cobrança, e que não realizou qualquer contrato para a 

existência do débito. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos o contrato da conta corrente nº. 20.932-5 – 

Agência 0578, adesão ao cartão de crédito, e cédulas de credito bancário 

- emprestimos devidamente assinado pelo Reclamante, comprovando de 

maneira inequívoca a relação jurídica e o débito contestada pela parte 

autora no momento da propositura da demanda. Quanto à assinatura 

aposta no contrato, se mostra desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados aos autos dispensa aludido recurso, e o autor não 

impugnou o contrato e nem a assinatura aposta nos documentos. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Ainda, analisando o conteúdo fático probatório, restou 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois 

por cento) do valor atribuído a causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a 

causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. SINOP, 27 de junho de 2018.

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 281152 Nr: 16600-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO JAHNEL ROCHA, MATEUS 

HENRIQUE BASSETTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934, 

WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Certifico que, em razão do disposto na CNGC, artigo 1695, intimo o d. 

advogado Wellington Silva Rocha, OAB/MT 15561, para que no prazo de 

dez (10) dias, traga aos autos a comprovação da intimação da renuncia 

entregue ao mandante, ficando advertido de que nesse período continuará 

representando-o, para evitar-lhe prejuizos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 224019 Nr: 2108-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAYMES LUCIANO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Ação Penal – Código Apolo 224019

Acusado: Glaymes Luciano Andrade

Vistos.

Em audiência realizada no dia 22.06.2016 (fls. 62/63), concedeu-se ao 

acusado a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, mediante as condições fixadas no referido decisum.

O Ministério Público se manifestou às fls. 93/93-verso, pugnando pela 

declaração da extinção de punibilidade do acusado, diante do cumprimento 

integral das condições do benefício que lhe foi concedido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu o prazo da suspensão 

condicional do processo (02 anos) sem que houvesse revogação desta, 

tendo o acusado cumprido todas as condições fixadas, sendo de rigor a 

declaração da extinção da punibilidade, nos exatos termos do § 5º, do 

artigo 89, da Lei 9099/95, verbis:

“Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”.

Posto isso, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão condicional 

do processo sem revogação, em consonância com a manifestação do 

Ministério Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Glaymes Luciano 

Andrade, em relação ao fato apurado neste feito.

Após o trânsito em julgado e feitas as comunicações aos órgãos 

competentes, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de 

vezo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o advogado constituído para os fins do artigo 1.387 da CNGC/MT.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da CNGC/MT.

Publique-se. Cumpra-se.

 Sinop, 05 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 210699 Nr: 11540-32.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORLI MACEDO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN HENNING TEIXEIRA 

- OAB:15316-MT

 Ação Penal – Código Apolo 210699Acusado: Antonio Orli Macedo 

MeloVistos.Em audiência realizada no dia 27.05.2015 (fls. 47/48), 

concedeu-se ao acusado a suspensão condicional do processo, pelo 

prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições fixadas no referido 

decisum.O Ministério Público se manifestou às fls. 76/76-verso, pugnando 

pela declaração da extinção de punibilidade do acusado, diante do 

cumprimento integral das condições do benefício que lhe foi 

concedido.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento. D E C 

I D O.Posto isso, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão 

condicional do processo sem revogação, em consonância com a 

manifestação do Ministério Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

Antonio Orli Macedo Melo, em relação ao fato apurado neste feito.Após o 

trânsito em julgado, restitua-se ao acusado o valor depositado à fl. 16, 

pago a título de fiança, o qual deverá ser intimado pessoalmente 

(endereço à fl. 74) e por meio de seu advogado (fl. 42) para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, informe seus dados bancários e o seu CPF para a 

restituição do numerário.Acaso não localizado, intime-se o acusado por 

edital e, transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias (CPP, artigo 122) sem 

comparecimento/manifestação, determino seja o numerário doado para o 

Conselho da Comunidade desta Comarca, com as cautelas de praxe.Feitas 

as comunicações aos órgãos competentes, ARQUIVEM-SE estes autos, 

com as baixas e anotações de vezo.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se o advogado constituído para os fins do artigo 1.387 da 

CNGC/MT.Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da 

CNGC/MT.Publique-se. Cumpra-se. Sinop, 05 de junho de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 210871 Nr: 11655-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MATIAS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Ação Penal – Código Apolo 210871

Acusado: Samuel Matias Mendes

Vistos.

Em audiência realizada no dia 21.10.2015 (fls. 54/55), concedeu-se ao 

acusado a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, mediante as condições fixadas no referido decisum.

O Ministério Público se manifestou à fl. 84, pugnando pela declaração da 

extinção de punibilidade do acusado, diante do cumprimento integral das 

condições do benefício que lhe foi concedido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que transcorreu o prazo da suspensão 

condicional do processo (02 anos) sem que houvesse revogação desta, 

tendo o acusado cumprido todas as condições fixadas, sendo de rigor a 

declaração da extinção da punibilidade, nos exatos termos do § 5º, do 

artigo 89, da Lei 9099/95, verbis:

“Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”.

Posto isso, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão condicional 

do processo sem revogação, em consonância com a manifestação do 

Ministério Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Samuel Matias 

Mendes, em relação aos fatos apurados neste feito.

Após o trânsito em julgado e feitas as comunicações aos órgãos 

competentes, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de 

vezo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o advogado constituído para os fins do artigo 1.387 da CNGC/MT.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da CNGC/MT.

Publique-se. Cumpra-se.

 Sinop, 05 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 234217 Nr: 8228-14.2015.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALBINO VALIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:MT/O 17919

 Ação Penal - Código Apolo 234217.Vistos.O Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia 

contra Sergio Albino Valiati, qualificado nos autos, dando-o como incurso 

nas penas da infração penal descrita no artigo 34, caput, da Lei n. 

9.605/98.Narrou a denúncia que em 09.12.2013, em horário não preciso, 

no rio Teles Pires, coordenadas geográficas 12º05’11,4”S e 55º35’16,3”W, 

próximo à “Mineração Teles Pires”, nesta cidade, o acusado, consciente 

da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, pescou em período no qual a 

pesca é proibida.A denúncia foi recebida em 06.03.2017 (fls. 22/23).O 

acusado foi citado à fl. 44 e apresentou resposta à acusação às fls. 

32/40.O Ministério Público, às fls. 42/42-verso, manifestou-se pela 

absolvição sumária do acusado, com fundamento no artigo 397, inciso III, 

do CPP.(...).Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério 

Público, acolho a preliminar ventilada pela defesa e ABSOLVO 

sumariamente SERGIO ALBINO VALIATI, em relação ao fato narrado na 

exordial, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, 

diante da incidência do princípio da insignificância.Após o trânsito em 

julgado, façam-se as comunicações aos órgãos competentes e 

ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de 

vezo.Corrija-se a D.R.A., para constar o nome correto do acusado no 

Sistema Apolo e na capa destes autos, qual seja: Sergio Albino ValiATI, 

conforme qualificação à fl. 31.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se 

os advogados (procuração à fl. 31).Dispenso o registro, nos termos do 

§4º, do artigo 317, da CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sinop, 

04 de junho de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329921 Nr: 9391-24.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Compulsando os autos, verifico inexistirem elementos novos a 

autorizar o acolhimento do pleito, hábeis a modificar a decisão que 

converteu a prisão flagrancial em preventiva (às fls. 30/34 dos autos em 

apenso - Código Apolo 329776), por estar presente a circunstância 

autorizadora prevista no artigo 313, inciso III, do CPP.Registro, por 

oportuno, que o advogado do indiciado em conversa informal com esta 

magistrada na audiência de custódia (conforme por ele narrado na 

declaração à fl. 10), na presença do representante do Ministério Público, 

informou que a mulher em situação de violência doméstica está passando 

por problemas psicológicos graves, inclusive lhe confidenciando “ter um 

chip de telefone inserido na cabeça do indiciado” – sic.Assim, não 

obstante o teor da declaração acostada pela defesa à fl. 10, diante da 

situação acima relatada, não há condições, neste momento, de averiguar a 

higidez da vontade externada pela vítima (que deseja a liberdade do 

indiciado), notadamente diante da gravidade dos fatos retratados no auto 

flagrancial.Referido APF, notadamente o campo narrativa do B.O, revela 

que a vítima estava com vários hematomas pelo corpo em decorrência das 

agressões físicas praticadas pelo indiciado (B.O. n. 2018.194849 - ... esta 

GU PM foi ao local e encontrou a vítima com vários hematomas pelo corop 

e um sinal de agessão recente na face...a mesma afirmou que foi seu 

convivente que o provocou.. que o mesmo está ameaçando a vítima a ficar 

em silêncio..”).Vale consignar, ainda, que a prisão processual encontra-se 

fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração 

criminosa do indiciado, conforme já consignado na decisão que homologou 

a sua prisão flagrancial, inclusive com mandado de prisão cumprido por 

outro feito.Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério 

Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito 

formulado por Valdemar Moreira dos Santos Junior.Notifique-se o 

Ministério Público.Intime-se o acusado sobre o teor da presente decisão, 

por intermédio de seu advogado.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 328803 Nr: 8681-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LODI RISSINI, IVANILDO 

ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Vistos em correição.

Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência para oitiva da 

testemunha PM Evanildo da Silva Moreira Lopes, a ser realizada em 

22.8.2018 (quarta-feira), às 16:30 horas.

Considerando que a testemunha cuida-se de policial militar, observe-se e 

cumpra-se o disposto nos arts. 221, § 2º do CPP, 1.242, § 4º, III c.c 1.686, 

II, da CNGCGJ/MT.

 Comunique-se o Ministério Público e a defesa.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 303323 Nr: 10392-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JÚNIOR MENDES SOARES, RIBAMAR 

JÚNIOR ALEXANDRINA RODRIGUES, JUNIOR GLEISON SOUZA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KARLA BRANDI 

HOHLENVERGER - OAB:17.584, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta, redesigno audiência de 

inquirição da testemunha João Batista Alves Borba (Diretor da 

Penitenciária local) para 23.8.2018 (quinta-feira) às 16:15 horas, devendo 

ser intimado pessoalmente.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 322060 Nr: 4382-81.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos em correição.

Em que pesem as judiciosas razões esposadas pela defesa (fls. 60/65), a 

denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, estando presentes a 

materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, havendo, 

portanto, justa causa para o exercício da ação penal.

Ademais, inexistem quaisquer causas que justifiquem a absolvição 

sumária do acusado (CPP, art. 397).

Nesta situação, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 

07.5.2018 (f. 4), dando o denunciado Anderson da Silva Santos como 

incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

10.8.2018 (sexta-feira), às 13:45 horas.

Intime-se o réu, pessoalmente e na pessoa do seu advogado e o Ministério 

Público, nos termos do artigo 980, § 4º, da CNGCGJ/MT.

As testemunhas policiais militares devem ser requisitadas à autoridade 

superior, de acordo com o disposto no art. 221, § 2º do CPP e as demais 

deverão ser intimadas nos termos dos artigos 351 e 370 do mesmo 

código.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público (f. 69).

Requisite-se o acusado preso ao diretor da penitenciária local.

Cumpra-se e intimem-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 318636 Nr: 2081-64.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando que o o Oficial de Justiça não localizou 

a ré no endereço contido no mandado, INTIMO o advogado MARCIO 

RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB/MT 13.171, para, em 05 dias, 

apresentar endereço atualizado de sua cliente DAYANE DA COSTA LIMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 327562 Nr: 7960-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA VENEZIAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

BELATTI - OAB:OAB/SP 197127

 Vistos em correição.

Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição da 

testemunha Daniel Martins para 23.8.2018 (quinta-feira) às 13:45 horas, 

devendo ser intimada pessoalmente, por mandado, mercê dos arts. 351 e 

370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público, o 

advogado da ré Cacilda Venezian da Silva Santos e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210011 Nr: 11009-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SN, MGCL(NN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Intimação do réu SN Produções e Publicidades Ltda. para oferecimento de 

memoriais.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 540838 Nr: 10319-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARINGÁ SERVIÇOS CARTÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARQUES DE ARRUDA 

E SILVA - OAB:16107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ID. 540838

Vistos.

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial para trazer procuração, contrato social, e-mail, data de 

nascimento dos sócios e endereço completo (Instrução Normativa SCA n.º 

02/2011 – versão 02), sob pena de indeferimento (CPC/2015 – art. 321).

 Aportadas que sejam, SOLICITEM-SE informações ao Cartório Distribuidor 

sobre a utilização das Guias n.º 05785 e n.º 05750 (fls. 5/6), no prazo de 

5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Várzea Grande-MT, 20 de junho de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Divisão de Recursos Humanos

Edital

I PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE AGENTE 

COMUNITÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE – MATO GROSSO.

EDITAL COMPLEMENTAR N. 12/2018/RH/VG

O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. Luis Otávio Pereira Marques,no uso 

de suas atribuições legais e, em complementação ao Edital n.º 

10/2018/RH-VG, publicado no DJE n. 10281, de 26.6.2018, que divulgou a 

relação dos candidatos considerados aptos ao Processo Seletivo, torna 

público que os interessados deverão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar a publicação deste Edital, comparecer no local onde realizaram as 

inscrições, munidos dos documentos originais indicados no subitem 

10.2.4., do Edital de abertura do Processo Seletivo (Edital n.º 

06/2018/JC/PRES, publicado em 31.1.2018, no DJE n.º 10189/2018) .

Local: Justiça Comunitária da Comarca de Várzea Grande

Documentos: Subitem 1.2.4, Edital n.º 06/2018/JC/PRES

RG, CPF e certificado de reservista (homem);

Duas fotos 3x4;

Curriculum Vitae;

Diploma de conclusão de ensino médio;

Certificados ou declarações de autuação na área comunitária (se houver), 

tais como cursos, palestras, seminários e outros;

Certificados ou declaração de participação voluntária em projetos sociais 

(se houve);

Comprovante de residência dos últimos 3 anos, através de conta de luz, 

telefone ou água emitida em nome do interessado ou de quem possa 

comprovar o vínculo familiar ou através de declaração de residência;

Apresentação de declaração preenchida e assinada de inexistência de 

vínculo com o Poder Judiciário (ocupante de cargo efetivo, ocupante de 

cargo em comissão, estagiário, credenciado ou terceirizado) (Anexo III);

Apresentação de declaração preenchida e assinada de inexistência de 

filiação com partido político ou cargo associativo (Anexo IV);

Certidões negativas: Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual de 

Mato Grosso (Primeira e Segunda Instância), Justiça do Trabalho, Justiça 

Militar, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso e Conselho Nacional de Justiça.

O interessado que não se apresentar no prazo indicado, será considerado 

desistente, em conformidade com o disposto no subitem 10.2.5, do Edital 

N.º 06/2018/JC/PRES, publicado em 31.1.2018, no DJE n.º 10189/2018.

Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018.

Luis Otávio Pereira Marques. Juiz de Direito Diretor do Foro em 

substituição legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007310-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELY MARCAL SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMIR NUNES DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1007310-61.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 51.244,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, Fixação] 

Certifico, que A AUDIÊNCIA DESTE PROCESSO ESTA DESIGNADA PARA 

O DIA 19/07/2018, às 14h30min., conforme devidamente agendada no 

Sistema, na aba "movimento do Processo", evento nº 16115331. O ano 

que constou da r. decisão Id 13624369, como designado para audiência, 

FOI MERAMENTE UM ERRO MATERIAL. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 

2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001835-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA DOS SANTOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TADEU NUNES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o teor da Portaria n.º 629/2018 – PRES, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 24/7/2018, às 15h30m 

(horário oficial de MT). Torno sem efeito a data agendada para 27.6.2018. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006971-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

I. S. K. D. D. B. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

V. P. P. (TESTEMUNHA)

E. C. D. S. F. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1006971-05.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 2.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução] Certifico, que A 

AUDIÊNCIA DESTE PROCESSO ESTA DESIGNADA PARA O DIA 

19/07/2018, às 14h30min., conforme devidamente agendada no Sistema, 

na aba "movimento do Processo", evento nº 16181123. O ano de 2019 que 

constou da r. decisão Id 13624431, como designado para audiência, FOI 

MERAMENTE UM ERRO MATERIAL. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 

2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 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: 1003954-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. C. (AUTOR)

J. A. F. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FREIRE OAB - 904.091.241-68 (REPRESENTANTE)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. D. C. (RÉU)

 

VISTOS. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com pedido Liminar 

proposta por JOÃO ARCANJO FREIRE DA COSTA e GABRIEL FREIRE DA 

COSTA, representados por sua genitora sra. JANAINA FREIRE em face de 

DANIEL JESUS DA COSTa, já qualificado na inicial. Consta da inicial, que, 

por sentença homologatória, o genitor dos requerentes contribuiria com 

40%(quarenta por cento) do salário mínimo vigente. Afirmam que o valor 

não guarda correlação com as atuais necessidades dos alimentados, 

tampouco as possibilidades do requerido, haja vista que este atualmente é 

advogado e percebe renda mensal de dez mil reais e, ainda, os requerente 

cresceram e tiveram aumento nos gastos com escola, medicamentos, 

vestuário, etc. Requer liminarmente a majoração dos alimentos de 40% 

para 02 salários mínimos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil 

inovou ao suprimir a diferenciação existente entre os requisitos 

necessários ao deferimento da tutela cautelar e da tutela antecipada. 

Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela de Urgência, que pode 

ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da tutela de 

urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim leciona: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). O primeiro requisito para concessão da tutela remete à 

existência da probabilidade do direito, tendo por pressuposto a alteração 

da situação financeira dos interessados, base forte no já mencionado 

artigo 15 da Lei n.º 5.478/68, não revogada neste aspecto pelo atual 

Código de Processo Civil. Tal artigo pressupõe que “a decisão judicial 

sobre os alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser 

revista em face da modificação da situação financeiras dos interessados”. 

Para tanto e, especificamente em casos de minoração da verba alimentar, 

imprescindível demonstrar que houve mudança na possibilidade financeira 

a suportar o encargo, de forma a não gerar um ônus desproporcional ao 

seu rendimento, bem como as necessidades do alimentando terem se 

alterado. A esse respeito, ensina o eminente mestre Sílvio Rodrigues o 

seguinte: “Uma vez fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada por 

reclamação de qualquer das partes, desde que se evidencie ter 

sobrevindo mudança na fortuna de quem fornece os alimentos, ou na de 

quem os recebe. Assim, por exemplo, se com o seu crescimento, os filhos 

necessitam de maiores recursos para o estudo e vestuário, ou se provam 

que a situação financeira do pai melhorou, em relação à anterior, deve o 

Juiz conceder aumento da pensão alimentícia; ao contrário, se o pai prova 

que seus ganhos diminuíram, ou que se um dos seus filhos se tornou 

maior; ou que uma filha contraiu matrimônio etc., pode pedir redução dos 

alimentos a que foi anteriormente condenado.” (in Direito de Família, v. 6, 

pg. 382). Os requerentes afirmam ser o requerido advogado auferindo 

ganhos superiores a dez mil reais. No entanto, carece de prova 

pré-constituída a alegação de que os alimentos outrora fixados não são 

capazes de suprir as necessidades dos alimentandos, eis que os 

documentos entrelaçados à inicial, nesta fase de cognição sumária, não 

são suficientes para comprovar tal alegação. Portanto, ausente o requisito 

da probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária. Neste sentido, 

considerando que a fixação dos alimentos se orienta pelo binômio 

necessidade/possibilidade e levando-se em consideração não estar 

demonstrado quanto a possibilidade financeira do requerido, entendo, que 

ao menos neste momento, a liminar não merece acolhida. Desta feita, não 

evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o 

indeferimento é medida que se impõe. Nestes termos, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no artigo 300, 

“caput”, CPC/2015. Determino as seguintes providências: I- Processe-se 

em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Cite-se o requerido, 

por sua representante legal, no endereço constante na inicial, intimando-o, 

no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que designo para o 

dia 07/08/2018, às 14h00m (horário oficial de MT), nos termos do art. 695, 

do CPC/2015. Intime(m)-se. III- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). IV- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. V- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 
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início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015, sem prejuízo de 

posterior revogação. VII- Notifique-se o Ministério Público. VIII- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001671-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. S. (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- defiro o pedido de id. 13157117. Redesigno a audiência para o 

dia 07/08/2018, às 14:30 horas. II- Atualize-se o endereço do requerido, 

conforme informado pela requerente em audiência. III- Proceda-se nova 

tentativa de citação do requerido, devendo o Sr. Oficial de Justiça valer-se 

das prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC/2015 e, se necessário, entrar 

em contato com a requerente, que se comprometeu a acompanhar a 

diligência. IV- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 335429 Nr: 3906-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - 

OAB:17081/B, MAYARA RONDON DE SOUZA - OAB:23441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:OAB/MT 11161-B

 Vistos. Defiro o pedido na forma pactuada e suspendo o processo pelo 

prazo de 30 (trinta)dias nos termos do artigo 922 do C. P. C., objetivando o 

cumprimento do acordo. Decorrido prazo manifestem-se as partes. Desta 

audiência saem as partes devidamente intimadas e cientificadas. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 375823 Nr: 23627-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FJSC, WMCS, FBSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado da Amazonas - OAB:

 Vistos. Ante ausência do advogado do requerente, redesigno a presente 

audiência para o dia 07/08/2018 às 16:00 horas. Adote-se Senhor Gestor 

as providências pertinentes. Intimem-se as partes e seus respectivos 

advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 436819 Nr: 5044-55.2016.811.0002

 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: MGDQ, MGDS, GNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 A requerente - MALUZE GONÇALVES DE QUEIROZ, qualificada nos 

autos, ingressou em juízo com a presente AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE 

GUARDa em favor de sua sobrinha – yasmin da silva costa.

Com a inicial vieram os documentos de folhas (10/44).

As Fls. (29 e 30) os pais biológicos ratificaram a concordância de 

passarem a guarda da filha aos cuidados da requerente.

Estudo psicossocial anexado aos autos Fls. (54/59).

Designada audiência para esta data, as partes manifestaram-se 

oralmente, com a concordância do pedido bem como, foi ouvido mediante 

gravação de áudio e vídeo, a requerente , o requerida(pai) e a 

adolescente.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

“A guarda definitiva é resultante de uma decisão que põe fim ao processo, 

determinando com quem deverá ficar o Menor.” (RT, 616:41).

 É verdade que essa decisão nem sempre será definitiva, pois pode ser 

revista a qualquer tempo no interesse da criança, já que pode, haver 

modificação da guarda.

“A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional 

à criança ou adolescente (ECA art.33, 1ªparte): a guarda transfere ao 

guardião, à título precário, o atributo constante do artigo 1.634 do Código 

Civil no sentido de que lhe compete dirigir a criação e educação do menor; 

como também lhe compete exigir que o menor lhe preste obediência, 

respeito e os serviços próprios de sua idade e condição (artigo 384, inciso 

VII, do CC); no dever de assistência material ao menor sob sua guarda, 

entende-se que o guardião sujeita-se à obrigação legal de alimentos em 

favor daquele, sem prejuízo da obrigação de prestá-los o titular do pátrio 

poder.”

Nesse sentido, o atual código civil, atinente e sensível aos direitos e 

deveres decorrentes do poder familiar dispõe:

"artigo 1.634 do Código Civil - Compete aos pais, quanto à pessoa dos 

filhos menores:

I - dirigir-lhes a criação e educação;

II - tê-los em sua companhia e guarda;

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;

IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro 

dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder 

familiar;

V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e 

assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes 

o consentimento;

VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;

VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de 

sua idade e condição.

Ad argumentandum, é dever dos pais, em igualdade de condições, 

assistir, criar e educar filhos menores (CF - artigo 229). O poder familiar é 

o conjunto de direitos e deveres que o estado comete aos pais, como 

múnus público, de velar pela pessoa e bens de seus filhos. Assim, os pais 

têm o dever de zelar pela formação moral, material e intelectual dos filhos, 

criando-os em ambiente sadios. O exemplo dos pais, é fator 

preponderante na criação e na educação dos filhos, pois estes, 

seguramente os seguirão, e quando, nos deparamos, com a quebra dos 

valores familiares, necessário se faz “regularizar a posse de fato”, sendo 

esse o escopo primordial do instituto da guarda que e, é justamente isto o 

que pretende a requerente no presente caso, posto que a adolescente, já 

sob seus cuidados, poderá encontrar a feliz perspectiva de uma vida 

materialmente assegurada e moralmente orientada. Corroborado com o 

auxilio do pai já que o direito de convivência será de forma livre, assim 

mantendo-se o núcleo familiar consolidado.

Desta forma, considerando o bem-estar e os interesses da adolescente, 

que será sobremodo prestigiado pelo deferimento da guarda, 

destinando-se a medida, ainda, a regularizar a situação fática constituída, 

a partir do momento, que a mesma ficará sob a responsabilidade da tia 

materna, ora requerente e que deseja criá-la, prestando-lhes assistência 

material e educacional, com fulcro no artigo 33 Parágrafo 2º do E.C.A., 

DEFIRO o pedido, conferindo a requerente a guarda definitiva da 

adolescente yasmin da silva costa filha de Gilson Nunes da Costa e 

Marlene Gonçalves da Silva para todos os fins de direito, ficando a 

requerente, obrigada à prestação de assistência material, moral e 

educacional ás mesmas, podendo, no exercício desse mister, opor-se à 

terceiros. (art 33 “caput do ECA).

 Homologo ainda, para que surta seus jurídicos e legais efeitos o direito de 

convivência ora estabelecida entre as partes, com o propósito de que o 

pai biológico fortaleça o núcleo familiar. O direito de convivência se dará 

de forma livre.
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Determino ainda que seja cientificada a empresa empregadora para que a 

verba de caráter alimentar tendo como favorecida a filha adolescente 

Yasmin da Silva Costa seja depositada na conta acima especificada.

 Preclusa a via recursal, lavre-se o competente termo de guarda e 

compromisso, instando-se a guardiã a subscrevê-la, devendo bem e 

fielmente desempenhar o encargo (ECA, art 32), cientificando-se do que 

dispõe o artigo 249 do Estatuto da criança e do adolescente.

Após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

Cumpra-se, com urgência e diligência, expedindo-se o necessário.

Sem custas.(ECA, artigo 141, parágrafo 2º).

Adote o Sr. Gestor as providencias pertinentes. Sai a presente publicada 

em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 406831 Nr: 15106-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGTDL, WSTDL, ERDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁBIA BARBOSA DA FONSECA - 

OAB:10869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da Portaria n.º 629/2018 – PRES, designo audiência 

de conciliação/mediação para o dia 24/7/2018, às 16h00m (horário oficial 

de MT).

Torno sem efeito a data agendada para 27.6.2018.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267403 Nr: 9057-73.2011.811.0002

 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: MFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Carla Gomes de Castro 

- OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Carla Gomes de 

Castro - OAB:10826/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINNE MOREIRA 

RODRIGUES SCHMIDT, para devolução dos autos nº 

9057-73.2011.811.0002, Protocolo 267403, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 109867 Nr: 5286-29.2007.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASrPsmMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDONSON PEREIRA DA SILVA - 

OAB:ESTAGIARIO, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - 

MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Logrado êxito na penhora via Sistema RENAJUD. Reduza-se a termo.

II- Intime-se o devedor na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou no último endereço cadastrado nos autos, para requerer a 

substituição do veículo constritado por dinheiro, se assim lhe aprouver e, 

não sendo o caso, para assinar o termo correspondente.

 III- Após, avalie-se o(s) bem(n/s) penhorado.

IV- Da avaliação, dê-se ciência as partes, intimando-se a parte exequente, 

ainda, para requerer o que entender pertinente.

V- Em seguida, ao Ministério Público.

VI- Após, conclusos.

VII- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 414735 Nr: 19208-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RABAL MACHADO, JOSE BENEDITO 

MACHADO, MARCOS ANTÔNIO MACHADO, RENATA RABAL MACHADO, 

RAQUEL RABAL MACHADO CAMOZI, MAGDA ALICE MACHADO, MARIO 

AUGUSTO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão conforme requerido. Na 

mesma oportunidade intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008066-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. F. (REQUERIDO)

A. C. M. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO DA SILVA BARRETO OAB - MT8684/O (ADVOGADO)

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO)

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1008066-70.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À Advogada da Parte Requerida para informar o endereço 

completo da Psicóloga da infante para cumprimento da decisão de ID 

13342146 no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 27 de junho de 

2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009469-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LEMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (RÉU)

ROSIANE RODRIGUES TOZETE (RÉU)

P. H. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009469-74.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias dê andamento ao feito. Várzea 

Grande/MT, 27 de junho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35342 Nr: 4461-95.2001.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECY AGUEDA DE MELO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO PORTELA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 
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OAB:OAB-MT 6106, JOAO CARLOS DA SILVA BASTOS - OAB:2907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIA BRUNO, 

para devolução dos autos nº 4461-95.2001.811.0002, Protocolo 35342, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 351340 Nr: 16833-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCAG, WADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O

 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 272375 Nr: 14783-28.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CLAUDIO 

JÁSSNIKER JUNIOR - OAB:21087/MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, 

manifestar quanto a justificativa do executado, encartada as fls.122/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 104772 Nr: 883-17.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASLDO, KDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente, quanto a certidão do 

Oficial de Justiça, encartada as fls. 93/94.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 447024 Nr: 10432-36.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDS, GFDS, KDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karolina Bulhões - 

OAB:11257

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., conforme Relatório de Visita Psicossocial encartada as 

fls.73/81, impulsiono estes autos a parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 318970 Nr: 15347-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDC, EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Raymundo 

Nicodemos - OAB:9.136, Segernon Coelho Ferreira - 

OAB:11.787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente , para manifestar quanto a 

devolução da Carta Precatória, encartado as fls. 97/101.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005272-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 253325 Nr: 12135-12.2010.811.0002

 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: LNNDS, VALDINEIA NUNES DA LUZ BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10.201/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o cálculo efetuado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388229 Nr: 4233-32.2015.811.0002

 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: KELVIN NERIS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:MT 15.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A

 Impulsionamento estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416779 Nr: 20337-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso de apelação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 304985 Nr: 612-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MAGNO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A - CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:7782 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413, LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o cálculo efetuado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442528 Nr: 8065-39.2016.811.0002

 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: ELEONILDA NUNES NORBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:6346-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

os embargos declaratórios

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391244 Nr: 6046-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402663 Nr: 12763-25.2015.811.0002

 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: NOELLYA NUBIA MIRANDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 348750 Nr: 14869-91.2014.811.0002

 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: DURVANIL SANTANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413254 Nr: 18477-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENILDE VITOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR C. GIMENEZ CANO - 

OAB:

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445473 Nr: 9647-74.2016.811.0002

 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: DILMARA FEITOSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

os embargos declaratórios

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434207 Nr: 3551-43.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR VIEIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389476 Nr: 5018-91.2015.811.0002

 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: DEMIRDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403480 Nr: 10643-86.2015.811.0041
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ROBERTO BOTELHO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391410 Nr: 6176-84.2015.811.0002

 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: FRANCISCO VANDERVANDO DA ROCHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

os embargos declaratórios

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393425 Nr: 7450-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397109 Nr: 9825-57.2015.811.0002

 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: ELEUSA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391380 Nr: 6148-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO DA SILVA ZEMETHEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:129818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425221 Nr: 24734-07.2015.811.0002

 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 OZENIL VIEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:MG-76.696, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388863 Nr: 4652-52.2015.811.0002

 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: ADILSON ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRICILLA MESQUITA BUZETTI - 

OAB:9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsionamento estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado pela requerida

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449103 Nr: 11424-94.2016.811.0002

 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: VERA LÚCIA ALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA MICROGRAFICA E 

INFORMATICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, indefiro o petitório de fls. 48 e, no impulso do processo, 

determino nova vista à parte autora para manifestação nos autos, para 

requerer o que entender de direito. Prazo: 10 dias.Indefiro também o 

pedido de não realização/cancelamento da audiência de conciliação, com 

o prosseguimento do feito com a citação da parte requerida. Isso porque, 

uma das inovações mais comentadas do novo CPC diz respeito a 

obrigatoriedade de designação da audiência de conciliação ou de 

mediação, nos termos previstos no artigo 334 da nova lei processual 

civil.O novo CPC rompeu com o sistema processual essencialmente 

litigioso e atribuiu alta relevância as formas alternativas e consensuais de 

solução dos conflitos, especialmente a conciliação e a 

mediação.Relevante salientar que a parte deve manifestar-se 

expressamente sobre seu interesse na designação ou não de audiência 

de tentativa de conciliação. O autor deve expressar sua opção na petição 

inicial (art. 319, VII e art. 334, §5º) e o réu deverá manifestar-se por 

petição (art. 334, §5º).Contudo, in casu, somente a parte autora 

manifestou desinteresse no ato conciliatório, sendo importante destacar 

que mesmo que a autora manifeste-se contrário a realização da audiência, 

esta poderá ser realizada, haja vista não haver qualquer renúncia da parte 

contrária. No entanto, não tendo sido encontrada a parte requerida, 

suspendo a audiência de conciliação designada para o próximo dia 

28.06.2018, até o pronunciamento da parte autora.Intimem-se e cumpra, 

com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 409056 Nr: 16141-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILENE CARDOSO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 

18.395, JHONY NICÁCIO CLEMENTE - OAB:18294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 153/160 apresentado 

pela requerida, foi interposto no prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à conclusão para deliberação. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222043 Nr: 2244-98.2009.811.0002

 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: SERGIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - 

MEIRA TUR, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL R. NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT-4465-B, Italo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7.413, 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973/SP, LUIZ 

CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:5475, Maristela Fátima 

Morizzo - OAB:5408

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr CELSO 

ALVES PINHO, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 224148 Nr: 4321-80.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSILYN ALMEIDA DE OLIVEIRA, RODRIGO 

DE LIMA KESSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO NUNES - 

OAB:5820

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339011 Nr: 7153-13.2014.811.0002

 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: ODARCY CRISTINA MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 Certifico que a parte Requerida apresentou o Recurso de Apelação da 

(fls. 246/268) TEMPESTIVAMENTE conforme certidão de publicação da 

(fls. 217). Em sendo assim, intima-se a parte Requerente para 

Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004426-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO BENTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004426-59.2017.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do NCPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do NCPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

NCPC). No mais, nos termos do artigo 701, do NCPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 03 de agosto de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005265-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005265-50.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JOSE RODRIGUES DOS ANJOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Inexistência de Débito e Danos Morais proposta por JOSE 

RODRIGUES DOS ANJOS em desfavor de ENERGISA – CEMAT. Aduz que, 

foi surpreendido com comunicado do Serasa de que seu nome seria 

restringido pela falta de pagamento da conta de energia no valor de 

R$17.626,11 (dezessete mil seiscentos e vinte e seis reais e onze 

centavos), para vencimento no dia 20/02/2018. Sustenta que, o consumo 

dos últimos 12 (doze) meses oscilou entre 112 e 392 Wats, e que possui 

em sua residência apenas três cômodos, com poucos eletrodomésticos e 

jamais poderia consumir 24.050kwats de energia. Reputa ser arbitrário o 

fato de a requerida ter encaminhado seu nome para o SPC e ameaçar o 

corte de energia em caso de não pagamento do débito. Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão da conta 

com vencimento no dia 20/02/2018 no valor de R$17.626,11, até o final do 

processo, bem como que retire o nome do requerente do SPC/SERASA. 

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e inversão do 

ônus da prova. E os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos 

supramencionados restaram evidentes no caso. A probabilidade do direito 

evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra que 

houve a expedição e uma segunda fatura do mês de dezembro de 2017, 

com vencimento em fevereiro de 2018, com um elevado aumento da conta 

de energia da autora, no montante de R$17.626,11(dezessete mil 

seiscentos e vinte e seis reis e onze centavos), enquanto o Histórico de 

Consumo dos meses anteriores registram o consumo de kWh em valor 

bem inferior ao cobrado (id. 13864098 - Pág. 2). Já o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que é 
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incontestável o prejuízo que o autor e sua família sofrerão com a ausência 

da energia, bem essencial em nossos dias. Ademais, embora o Superior 

Tribunal de Justiça considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, a jurisprudência majoritária não a admite no caso de débitos 

antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS 

PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido.” (Processo: REsp 1336889 RS 2012/0164134-3. Órgão 

Julgador : T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministra ELIANA CALMON. 

Publicação: DJe: 11/06/2013. Julgamento: 4 de Junho de 2013) (destaquei) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COBRANÇA REFERENTE À 

DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA – ACUSAÇÃO DE FRAUDE – 

CONSTATAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – DEFESA 

ADMINISTRATIVA APRESENTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A QUO” – INADMISSIBILIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO 

UNILATERAL – ATIVIDADE DA EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO PROVIDO. 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. “A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática 

abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar 

o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente 

quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se 

observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o 

débito.” (Reex. Nec. 105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015)”(AI 104100/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016) (negritei) Assim, no 

caso de débito pretérito, que se encontra em discussão judicial, é ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não faturado. Também, são funestos os efeitos de ter o nome negativado 

nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até 

mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar contas 

bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este 

abalado, é algo quase impossível. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não 

reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do 

contrato. Outrossim, 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 A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a empresa ré abstenha-se de interromper o fornecimento 

de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/244831-4, referente ao 

mês de dezembro de 2017, no importe de R$17.626,11 (dezessete mil 

seiscentos e vinte e seis reais e onze centavos), bem como retire o nome 

do autor dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do débito em 

discussão, até a solução do presente litigio, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa. Cite-se/intime-se a 

parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 20 de setembro de 2018, 

às 17horas, 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). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, 

defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a 

relação consumerista e a hipossuficiência do autor em relação à ré. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 26 de 

junho de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002040-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CUNHA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PERMISSION DO TERM ATACAD DE CUIABA-APETAC 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002040-90.2016.8.11.0002. 

AUTOR: CUNHA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA RÉU: ASSOCIACAO 

DOS PERMISSION DO TERM ATACAD DE CUIABA-APETAC Processo 

concluso por equivoco. Retorne à secretaria para cumprimento da decisão 

proferida. VÁRZEA GRANDE, 27 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: 1004061-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 13874554. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007778-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE NUNES DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SEGURADORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 13874924. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001884-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO (AUTOR)

ERMES LANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO COZIN (RÉU)

ALEXANDRE GONCALO DA SILVA (RÉU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001884-34.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ERMES LANDO, VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO RÉU: ALEXANDRE 

GONCALO DA SILVA, VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, PAULO ROBERTO COZIN Vistos. Designada audiência de 

conciliação, esta restou prejudicada diante da não citação da parte 

requerida, conforme termo de Id. 13358048, uma vez que não houve 

retorno da carta precatória encaminhada conforme Id. 13017910, bem 

como não houve retorno da carta de citação expedida conforme Id. 

12338690. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o 

ato para o dia 20/08/2018, 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. Cite-se o requerido Alexandre Gonçalo da Silva no endereço 

informado no Id. 13035411, bem como cite-se a requerida Verdade 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. no endereço de Id. 12165041 e o 

requerido Paulo Roberto Cozin no endereço de Id. 12216411. Finalmente, 

quanto ao requerimento formulado em audiência (Id. 13357901), observo 

que não há comprovação do alegado, tampouco justificativa para o 

fornecimento de cópias da escritura pública e compra e venda, 

ressaltando-se que tal providência já foi indeferida no Id. 12223794. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001561-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA RAMOS (RÉU)

Outros Interessados:

ELISANGELA PEREIRA DE PAULA (TESTEMUNHA)

PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001561-63.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARCELO MARTINS FEITOSA RÉU: EDUARDO SILVA RAMOS Vistos etc. 

Venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o andamento útil do feito. Ainda, ressalto que 

o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos planilha atualizada 

do débito exequendo. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000364-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Ao Sr. Perito Joaquim Sucena Rasga Ref.: autos n°: 

1000364-10.2016.8.11.0002. Várzea Grande, 27 de junho de 2018. Por 

determinação do Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, Dr. Luis Otávio 

Pereira Marques, solicito que complemente o laudo pericial para que 

esclareça se a lesão permanente da autora esta relacionada apenas ao 

joelho esquerdo ou ao todo o membro inferior esquerdo, fixado prazo de 

20 (quinze) dias para entrega do laudo complementar, consoante decisão 

anexa. Atenciosamente, Lois Nobre de Assis, 3ª Vara Cível da Comarca 

de Várzea Grande – MT. Fone: (65) 3688-8439.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005211-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANNIELLE NAYARA MAIERON OAB - MT23049/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO 89538200144 (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005211-84.2018.8.11.0002. AUTOR: 

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES RÉU: DORIVAL CAMILO MARTELO, 

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA, DORIVAL CAMILO MARTELO 

89538200144 Vistos. Compulsando os autos, observo a existência de 

irregularidade na representação processual do polo ativo. Isto porque, 

verifica-se que a procuração constante no Id. 13836214 é específica para 

propor ação reparatória de danos morais e materiais perante o Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - MT. Assim, diante da irregularidade na 

representação processual acima apontada, suspendo o curso da 

demanda com fundamento no art. 76 do CPC, e determino, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, carreando aos autos procuração capaz de outorgar poderes 

para a advogada Danielle Nayara Maieron postular em seu nome neste 

feito, sob pena de extinção do processo. (art. 76, §1º, I, do CPC). Observo 

ainda, que apesar do requerente mencionar na inicial a existência de um 

contrato de prestação de serviços não o anexou nos autos, bem como 

deixou de aportar aos autos comprovante de endereço a fim de 

comprovar o seu domicílio. Destarte, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, suprir as irregularidades apontadas, mediante a 

juntada nos autos do contrato firmado entre as partes e seu comprovante 

de endereço, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Por fim, determino, venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005046-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAGGIO NEBRASKA COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO LUIZ BAGGIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005046-37.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

EXECUTADO: BAGGIO NEBRASKA COLCHOES LTDA - ME, JULIANO LUIZ 

BAGGIO Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 
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processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005389-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005389-67.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

CLAUDEMIR PEREIRA CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Das provas Assim, de acordo com 

os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se no dia 

26/04/2017 a requerida realizou a troca de todos os medidores do 

condomínio onde reside o autor, ocasionando a alteração da tensão da 

energia da UC do autor de 110V para 220V; b) em sendo positivo, se a 

referida alteração culminou na queima do aparelho refrigerador da 

residência do autor; c) se tais fatos ensejaram o dever de indenização 

pelo dano moral e o seu quantum. 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). Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018, às 14h. 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). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008843-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU BORGES DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008843-55.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: NEREU BORGES DA 

LUZ Vistos etc., À vista de que a assinatura da parte ré, constante no 

acordo (Id. 13777110), não foi reconhecida firma e nem sequer aportou ao 

pacto procuração da parte requerida outorgando poder a terceiro ou 

advogado para transigir, determino venha a exequente, em cinco (05) 

dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de não homologação do 

acordo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002592-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002592-84.2018.8.11.0002. AUTOR: H 

PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA RÉU: 

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE Vistos, etc. 

Antes de analisar a petição de Id. 13821448, determino, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o endereço atualizado da 

parte requerida, a fim de viabilizar a fixação da competência, bem como a 

sua citação. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELY SALINAS EL HAGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1000592-14.2018.8.11.0002. AUTOR: 

GIZELY SALINAS EL HAGE RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 

SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos, etc. Diante da 

realização de audiência de conciliação no Id. 13821212, a qual restou 

inexitosa, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de 

contestação. Cumpra-se conforme decisão de Id. 12745119. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003869-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003869-38.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSILENE ALVES MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Determinada a emenda da inicial 

no Id. 13182328, a parte autora se manifestou no Id. 13816204, contudo, 

observo que a emenda não é satisfatória, uma vez que descurou de 

formular pedido final. Isso porque, a parte autora limitou-se a formular 

pedidos de tutela e, no mérito, pugnou pela condenação da requerida em 

danos morais, o que não é suficiente para salvaguardar sua pretensão, 

uma vez que os pedidos de tutela de urgência devem ter correspondência 

direta com os pedidos meritórios. O pedido antecipatório de uma tutela visa 

a satisfação imediata de um direito requerido em definitivo, razão pela qual 
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há que existir uma correspondência direta entre a tutela jurídica requerida 

em definitivo na demanda e o pedido antecipatório de tutela. Deste modo, 

ao requerer a concessão de tutela de urgência para suspensão da 

exigibilidade da fatura, bem como que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia e proceda com a revisão da fatura 

contestada, deve a autora atentar-se quanto a correspondência destes 

pedidos com os pedidos finais, os quais, em tese, seriam de revisão da 

fatura questionada ou de declaração da inexigibilidade da cobrança. Com 

efeito, inexistindo formulação expressa do pedido final, se torna inviável a 

concessão de medida liminar que não seria concedida na sentença de 

eventual procedência do pedido. Assim, determino, venha a parte autora, 

no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, cumprir as determinações de Id. 

13182328, formulando pedido final correspondente ao pedido de tutela de 

urgência requerido na exordial, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004921-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004921-69.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA REQUERIDO: EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME Vistos etc. 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 ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS 

PROPRIETÁRIOS E AO PREPOSTO DA APELADA - INDEFERIDO NOS 

AUTOS - AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ALEGAÇÃO 

DE CERCEAMENTO DO DIREITO DIANTE DA AUTORIZAÇÃO DA 

DENUNCIAÇÃO À LIDE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMPRA E VENDA DE TERRENO FIRMADO POR MEIO DA IMOBLIARIA 

APELADA - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - IMOBILIÁRIA QUE 

PRESTOU O SERVIÇO DE INTERMEDIADORA - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

APLICAÇÃO DO CDC (...) (TJPR - AC 7463416 PR 0746341-6, 9ª Câmara 

Cível, Relator José Augusto Gomes Aniceto, 19 de Maio de 2011). 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 do autor é evidente, uma vez que a 

requerida reúne melhores condições de comprovar por qual motivo 

efetuou a venda do imóvel para terceiro de boa fé, uma vez que já havia 

realizado contrato de compra e venda com a parte autora. Deste modo, 

defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No impulso, 

diante da ausência da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em 

atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 27/08/2018, às 14h a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344566 Nr: 11554-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER MANOEL GOMES LUGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, respeito das informações de fls. 189/191.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442252 Nr: 7906-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON KAHIC PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

06/03/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 27603 Nr: 5799-41.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PINTO DE GOGOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT-5925

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 526896 Nr: 2489-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA 

TAVARES LTDA
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 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A R A R A S  P A N T A N A L 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, ROSELI APARECIDA ROSA, MARCIO LUIZ 

APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE MELO 

GUERREIRO - OAB:322489/SP, MARCELO DOMINGUES DE ANDRADE - 

OAB:214.138/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento das Cartas Precatórias a 

serem cumpridas nas Comarcas de São Paulo/SP e Araras/SP.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001132-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIZA SOARES BOABAID YULE (RÉU)

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID (RÉU)

LUCILA SOARES BOABAID (RÉU)

Antônio Carlos Santana (RÉU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO (RÉU)

LEILA MARIA BOABAID LEVI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1001132-62.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

13.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ESPECIAL 

(CONSTITUCIONAL)]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: ANDREIA 

ALVES DA SILVA Parte Ré: RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES 

BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID YULE, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, WALTER NUNES DA SILVA BOABAID, ANTÔNIO 

CARLOS SANTANA CITANDO(A, S): eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA proposta por ANDREIA ALVES DA 

SILVA, inscrita no CPF sob o nº 028.997.671-51, RG nº 3077001-7, 

residente e domiciliada na Rua 25, quadra 183, Lote 05, Bairro Jardim 

Eldorado, na cidade de Várzea Grande –MT, em face de VERDADE EMP. 

IMOBILIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.915.519/0001-98, situada a 

rua Valencio Jose Barbosa, nº 2.275, bairro Santos Dumont, cidade de 

São José do Rio Preto – SP, CEP nº 15.020-100 e LOURENÇO BOABAID, já 

falecido, representado pelos herdeiros: LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

brasileira, servidora pública, portadora da cédula de identidade nº 328.150 

SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 533.694.087-91, residente e domiciliada na 

Rua 09, quadra 28, casa 17, bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de 

Cuiabá-MT; LUCILA SOARES BOABAID, documentos pessoais 

desconhecidos, residente e domiciliada na Rua Dom Antonio Malon, nº 

631, apartamento 702, Edifício Belmont, bairro Poção, CEP 78.015-608, 

cidade de CuiabáMT; LOURIZA SOARES BOABAID, portadora da cédula 

de identidade nº 072438 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 811.927.701-53, 

residente e domiciliada na Rua Frei Osvaldo, nº 82, na cidade de Chapada 

dos Guimarães-MT; ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, 

servidora pública da Secretaria do Estado de Saúde, documentos 

pessoais desconhecidos, residente e domiciliada na Rua 09, quadra 28, 

casa 17, bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Cuiabá-MT e 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID, documentos pessoais 

desconhecidos, residente e domiciliado na Rua dos Limoeiros, nº 435, 

Bairro São Francisco, cidade de Comodoro – MT, CEP 78.310-000. A 

autora é possuidora do Lote 05, da quadra 183, localizado no Loteamento 

denominado Jardim Eldorado, situado no Município de Várzea Grande, 

onde edificou sua residência em Junho de 2012, totalizando um prazo de, 

aproximadamente, 06 (seis) anos. O referido imóvel é localizado na área 

urbana, cuja extensão é de 208,25m² (duzentos e oito, vírgula vinte e 

cinco metros quadrados). A parte autora adquiriu a posse do imóvel, 

mediante contrato de compra e venda firmado com a Sra. Andrelina 

Marques da Silva Leite no ano de 2012 (documento em anexo). Contudo, a 

posse mansa e pacífica já era exercida pela Sra. Andrelina Marques da 

Silva desde 2005, quando adquiriu o lote do Sr. Leonir Francisco da Silva 

(documento em anexo), sem oposição nenhuma do proprietário. Dessa 

forma, estando presentes todos os requisitos legais exigidos, a autora faz 

jus a presente ação. Dá-se à causa o valor de R$ 13.000,00 (treze mil 

reais). DESPACHO: Vistos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Intimada a parte autora para que apresentasse maiores informações 

acerca do Sr. Antônio Carlos Santana, cujo nome encontra-se averbado à 

margem da matrícula do imóvel que se pretende usucapir, aportou petição 

aos autos (Id. 12997392), aduzindo inexistir outros documentos que 

evidenciem que a propriedade tenha sido transferida para o Sr. Antônio, 

requerendo, assim, sua citação por edital. Assim, por não haver 

informações suficientes acerca da atual propriedade do bem, ou da 

existência de título translativo, proceda-se com a inclusão do Sr. Antônio 

Carlos Santana no polo passivo da lide. Destarte, verificando-se, em 

princípio, que o requerido Antônio, se encontra em lugar incerto e não 

sabido, determino seja este citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) 

dias, devendo constar no edital a advertência do art. 257, IV, do Código de 

Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze (15) dias para 

contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III). Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já 

nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública de Várzea Grande, 

que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa dos 

requeridos. Citem-se, pessoalmente, os representantes processuais da 

requerida Verdade Empreendimentos Imobiliários e os herdeiros do Espólio 

de Lourenço Boabaid, bem como os confinantes (Id. 11783257). Citem-se, 

por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 

para que também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. 

Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos 

autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da 

petição inicial (Id. 11783257), bem como com cópia da certidão do imóvel 

(12397358) e da planta e memorial descritivo do bem (11783461). 

Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da certidão 

do imóvel (12397358), determinando as anotações devidas quanto à ação 

de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento 

de eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei. Várzea Grande - 

MT, 25 de junho de 2018. JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002635-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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TATIANE RIBEIRO FRANCEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. S. (RÉU)

V. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

TATIANE RIBEIRO FERRAZ (CONFINANTES)

DEUZILIA PEREIRA OLIVEIRA (CONFINANTES)

DANIEL JOSÉ DOS SANTOS (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

Expedido por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES. Dados do Processo: Processo: 1002635-21.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: 

TATIANE RIBEIRO FRANCEZ Parte Ré: RÉU: VITOR CLARINDO DA SILVA, 

MARIA BARROS DA SILVA AUTOR: TATIANE RIBEIRO FRANCEZ RÉU: 

VITOR CLARINDO DA SILVA, MARIA BARROS DA SILVA CITANDO(A, S): 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos. FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta 

por TATIANE RIBEIRO FRANCEZ, brasileira, solteira, estudante, portadora 

do RG de nº. 1769415-9 SSP-MT e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

016.632.891-07, com residência e domicilio na Rua Etevaldo Rodrigues, 

Lote 14-B, Quadra 15, Loteamento Jardim Ikaray, Várzea Grande/MT, em 

face de VITOR CLARINDO DA SILVA, brasileiro, casado, pecuarista, 

portador do RG de nº. 16.148 SSP/MT, e sua esposa MARIA BARROS DA 

SILVA, brasileira, do lar, portadora do RG de nº. 57.131 SSP/MT. A autora 

usucapiente, na qualidade de legítima possuidora, pleiteia neste juízo a 

sentença declaratória de usucapião, com fundamento no que prevê o 

artigo 1.238, Parágrafo Único, do Código Civil, uma vez que exerce a 

posse mansa, ininterrupta, pacífica, duradora e com animus domini, do 

imóvel urbano, situado no LOTEAMENTO JARDIM IKARAY, “LOTE 14-B, 

QUADRA 15”, com metragem da área de 180,00 m² (cento e oitenta metros 

quatrocentos) com registro no Cartório do 5º Ofício da Comarca de 

Cuiabá/MT, sob a matrícula nº. 7.561, fls. 38, Lº 2-A-3. O marco inicial da 

posse que ora se espera declarar teve início através da Escritura Pública 

de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias em 04 de Abril de 2004 

entre o cedente Sr. DANIEL JOSÉ DOS SANTOS e a cessionária Sra. 

TATIANE RIBEIRO FRANCEZ, referente a 180m² (cento e oitenta metros 

quadrados) do Lote Urbano, conforme documentos e Plata Topográfica 

anexo. Importante registrar que o cedente Sr. DANIEL JOSÉ DOS SANTOS 

consignou no Instrumento Público que exercia de forma mansa, pacífica, 

ininterrupta e sem oposição a posse do Lote Urbano há mais de 10 (dez) 

anos. Dá-se à causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 

DESPACHO: Vistos. Inicialmente, chamo o feito à ordem para revogar a 

decisão de Id. 12637762 por não ter conexão com a presente demanda. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Verificando-se, em princípio, que os requeridos se encontram em lugar 

incerto e não sabido, determino sejam estes citados por edital, este com 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no edital a advertência do art. 

257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze 

(15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III). Decorrido os 

prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, 

desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública de Várzea 

Grande, que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa 

dos requeridos. Cite-se, pessoalmente, os confinantes (Id. 12605381), 

bem como citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial (Id. 12605359), bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (Id. 13066591) e da planta e memorial descritivo do 

bem (Id. 12605378). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro 

de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com 

cópia da certidão do imóvel (Id. 13066591), determinando as anotações 

devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se 

edital para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no 

artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, 

à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito OBSERVAÇÃO 1: Os prazos serão contados EM 

DOBRO, caso esteja enquadrado em alguma das hipóteses dos arts. 180, 

182, 183, 186, 229 do NCPC (litisconsortes com procuradores distintos, ou 

de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, escritórios de prática 

jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às 

entidades que prestam assistência jurídica gratuita, ou caso o requerido 

seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público. Caso não seja contestada a 

ação, será decretada a REVELIA. OBSERVAÇÃO 2: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. OBSERVAÇÃO 3: Em caso de revelia será nomeado 

curador especial Eu, Douglas França Costa, digitei. Várzea Grande - MT, 

25 de junho de 2018. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001661-18.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

VILMAR GOLICZESKI REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

propostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (id. 13331839) 

alegando, em síntese, que houve contradição na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que não há ilicitude no pagamento ou mora no 

pagamento da indenização, pois o prazo para pagamento inicia-se da 

efetiva entrega de todos os documentos inerentes ao sinistro, conforme 

art. 5ª, § 1º, da Lei n. 6.194/74, o que ocorreu em 25.10.2016, tendo a 

embargante efetuado o pagamento em 18.11.2016, ou seja, dentro do 

prazo legal. Sustenta, também, contradição na sentença no tocante as 

verbas sucumbenciais, na medida em que a parte autora/embargada 

decaiu da maior parte dos seus pedidos, portanto a condenação ao ônus 

sucumbenciais deveria obedecer a regra do parágrafo único do art. 86 do 

CPC, ou subsidiariamente os honorários deveriam ser reduzidos, pois 

fixados em valor muito superior ao importe de 20% sobre o valor da 

condenação equivocada. Atribuído caráter infringente dos embargos, a 

parte autora/embargada apresentou manifestação no id. 13711412, 
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requerendo, em suma, o não acolhimento dos embargos de declaração e a 

aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. Pois bem, 

conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para 

a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não 

vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença que possa configurar 

omissão, obscuridade ou contradição. No que se refere ao pagamento da 

verba dentro do prazo legal, constato que a embargante não erigiu essa 

matéria como meio de defesa, tampouco deduziu que a notificação 

enviada ao autor/embargado solicitando o encaminhamento de outros 

documentos teria interrompido o prazo de regulação do processo 

administrativo e que o prazo somente voltaria a fluir com a entrega da 

documentação, daí porque não houve pronunciamento deste juízo a esse 

respeito, o que, por si só, afasta a alegação de contradição na sentença 

objurgada. No tocante aos honorários advocatícios também não vislumbro 

nenhuma contradição, porquanto a aplicação do § 8º do art. 85, do CPC, 

atendeu a impossibilidade de se estimar o proveito econômico a ser 

auferido pelo embargado, que certamente será irrisório, considerando o 

exíguo prazo de incidência de correção monetária sobre o valor recebido 

administrativamente. De mais a mais, tenho que a matéria tratada pela 

embargante não é própria de embargos de declaração, pois visa 

reexaminar a causa por meio de recurso que não possui esta finalidade, 

de forma que, caso se posicione contrário ao provimento jurisdicional, 

deverá buscar a sua modificação por recurso próprio. A esse propósito, 

veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“Inexistindo as alegadas omissão e contradição no acórdão, nega-se 

provimento aos embargos de declaração oferecidos sob esta 

argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há nítido 

pedido de modificação do julgamento, com a concessão de excepcional 

efeito infringente. Os embargos de declaração não se prestam ao simples 

reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser julgados improcedentes os 

embargos declaratórios interpostos com a intenção de rediscutir a matéria 

devidamente julgada, quando o julgador proferiu sua decisão com base 

nos fundamentos relevantes à formação do seu convencimento, restando 

desnecessário o esgotamento de todas as teses levantadas pelas 

partes[2]”. Isto posto, em meu entender, na sentença objurgada, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os 

presentes embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal 

como está lançada. Por oportuno, considerando que os presentes 

embargos possuem o nítido propósito de reexaminar os argumentos da 

sentença guerreada, revelando o inconformismo da parte embargante com 

a decisão meritória, já que descurou de apontar qualquer dos vícios 

previsto no art. 1.022 do NCPC, configurado está o seu caráter 

procrastinatório, com imposição de multa, à luz do que dispõe paragrafo 

segundo do art. 1.026, do mesmo codex. A esse respeito, colho recente 

aresto do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese 

em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido 

decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. 

A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão 

embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de 

declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa 

prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de 

declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória.” (EDcl nos EDcl 

no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016) Sendo assim, condeno 

a embargante ao pagamento da multa no percentual de meio por cento 

(0,5%) sobre o valor atualizado da causa destinado à parte embargada 

(art. 1.026, § 2º do NCPC). No impulso do processo, aguarde-se o 

transcurso do prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ/MT, 

1ª Câmara Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 56093/2004 - 

CLASSE II – 17, oposto nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 

34499/2004 – CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 56093/2004, 

Data de Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR FEGURI. [2] 

Número: 6972, Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007846-72.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

SIMAO BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A (id. 13769183) alegando, em síntese, que houve 

contradição na sentença prolatada nos autos, na medida em que não foi 

aplicado o percentual atestado no laudo pericial em consonância com a 

tabela de cálculos da MP 451/08. Afirma que o laudo graduou a lesão em 

25% do segmento da coluna cervical e analisando a proporção da referida 

MP (25%), o valor devido ao segurado seria de apenas R$ 843,75 e não 

de R$ 3.375,00, arbitrado em sentença. Pois bem, conheço dos embargos 

em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e 

exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício 

no conteúdo da sentença que possa configurar omissão, obscuridade ou 

contradição. Isso porque, levou-se em consideração para apurar o valor 

devido a existência de lesão em estrutura cervical que possui percentual 

de 100% e não “perda completa da mobilidade de um segmento da coluna 

vertebral exceto o sacral” que possui percentual de 25%, pois o laudo 

pericial aponta para lesão no segmento da coluna cervical, o que resultou 

no valor indicado na sentença objurgada. Isto posto, em meu entender, na 

sentença objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo 

pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

sentença atacada tal como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002405-13.2017.8.11.0002. AUTOR: 

TELMA DA SILVA COSTA 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. Isso porque, compulsando os autos 

observo que a parte autora foi submetida a avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação ocorrida em 08/06/2017 no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Várzea Grande (id. 

13187435), porém a parte requerida manifestou discordância do resultado 

da avaliação médica, conforme se observa do teor da manifestação de id. 

13387965, 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 
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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 os documentos 

apresentado pelo autor não comprova a realização do requerimento 

administrativo, tendo em vista que não restou comprovado nos autos que 

a entrega dos documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo perante a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme id. 5893277. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral 

registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser 

analisado. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de 

que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, tendo em vista que o comprovante de endereço 

carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 5893225 

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, c) se a lesão ocorreu apenas no pé esquerdo ou em todo o membro 

inferior esquerdo e, d) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento 

do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como 
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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: 1001706-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN WILLIAMS DE OLIVEIRA CARVALHO (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:

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: 1001706-22.2017.8.11.0002. AUTOR: 

JHONATAN WILLIAMS DE OLIVEIRA CARVALHO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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 Jhonatan Williams De Oliveira Carvalho e no polo 

passivo Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Intime-se 

a parte devedora Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A 

através de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de 

acordo com o valor indicado no id. 13723668 no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, 

art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005512-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON DA SILVA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005512-65.2017.8.11.0002. AUTOR: 

GLEYDSON DA SILVA BOTELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc., Compulsando os autos observo que a 

parte autora em sua inicial afirma ter sofrido fratura no tornozelo esquerdo 

e demais fraturas em virtude do acidente de trânsito ocorrido em 

04/09/2015. Ainda, verifico que o autor apenas juntou aos autos o Boletim 

de Atendimento de id. 9123718 o qual consta a informação de que o autor 

após ser submetido ao exame clínico foi diagnosticado com uma fratura no 

tornozelo esquerdo e lesão na coluna lombar. Dessa forma, visando 

apurar a existência ou não de lesão permanente do autor foi determinada 

a realização de perícia médica (id. 10729927), ao passo que a Sra. Perita 

ressaltou a existência de limitação de força e movimento e limitação 

flexo-extensão do pé com edema residual relativo ao tornozelo esquerdo, 

a inexistência de cicatriz no seguimento da coluna lombar e a existência 

de cicatriz no segmento da coluna cervical (id. 13245537). A Sra. Perita, 

também ressaltou que diante da ausência de documentos não foi possível 

estabelecer um nexo de causalidade entre o trauma e dano apresentado, 

pois o atendimento médico descreve lesão grave de coluna lombar, mas a 

cirurgia foi realizada na coluna cervical, razão pela qual alegou necessitar 

de outras documentação para finalizar o laudo pericial. Pois bem, em que 

pese as alegações da Sra. Perita, nesta fase processual não há que se 

falar em apresentação de demais documentos, visto que o autor deveria 

ter instruído a sua inicial com toda a documentação necessária destinada 

a provar suas alegações (art. 434, do CPC). Portanto, considerando que a 

documentação já existente nos autos indica ter o autor sofrido lesão na 

coluna lombar e tornozelo esquerdo, determino a intimação da Sra. Perita 

nomeado nos autos para que esclareça se o autor possui ou não lesão 

permanente relativo a estes segmentos corporais (coluna lombar e 

tornozelo esquerdo) em virtude do acidente de trânsito descrito nos autos. 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003101-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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: 1003101-49.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA CONCEICAO DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Maria Conceição da Cruz propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, alegando que em 28/09/2014 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 
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seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 

6730962 a 6731022. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

8766692), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 9180336), 

alegando a necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT e a falta de interesse 

de agir em virtude da ausência do prévio pedido administrativo . No mérito 

aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora não é 

capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, bem como afirma 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios em até 15% 

sobre o valor da condenação. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação no id. 12925413. No id. 13359591 foi a juntada da avaliação 

médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação realiza 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 13409078 e 

13498340. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Assim, passo a análise da 

preliminar arguida em contestação e mérito. 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. 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. 6731022. 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. Do mérito Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por Maria da Conceição da Cruz em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio 

da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, 

pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas 

no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é 

cabível a indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

No caso dos autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao 

pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo 

automotor, que resultou em invalidez permanente. Pois bem a requerida, 

alega que o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente e 

ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez permanente, razão 

pela qual o pedido inicial deve ser julgando improcedente. No entanto, 

havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 6731006 o 

Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto Socorro municipal no qual 

consta que a parte autora sofreu atropelamento por um caminhão na data 

de 28/09/2014. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

autora relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a 

capacidade funcional em 50%, bem como o seu ombro direito quantificado 

a lesão em 25%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 13359591, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu ombro direito e membro inferior direito. 

Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – 

EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – 
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RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos 

existentes nos autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de 

ausência de nexo causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 

111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não 

assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade do requerente pela avaliação médica realizada durante sessão 

de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. 

Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior direito em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora 

foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Já 

quanto a lesão referente ao ombro direito quantificada em 25% a lei 

estabelece o pagamento de até 25% do valor do tal da cobertura quando 

ocorre a perda completa da mobilidade de um dos ombros, o que resulta 

no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), referente a 25% de 25% do valor total da indenização. 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Maria Conceição da Cruz em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e 

oito reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 12/06/2016 (id. 5033420), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003376-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHULYENNE VILANI DA LUZ PEREIRA (AUTOR)

DENNER JEAN PASSOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA NOGUEIRA SILVA OAB - MT21879/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1003376-95.2017.8.11.0002. Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de abusividade de cláusula c/c perdas e 

danos proposta por Denner Jean Passos Pereira e Jhulyenne Vilani da Luz 

em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. No Id. 13820873 as partes celebraram acordo, 

requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (Id. 13820873). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Custas e honorários na forma pactuada. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007180-71.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ORIDES CAMPOS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Orides Campos Ferreira propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, alegando que em 

19/03/2017 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Aduz fazer jus ao recebimento do valor 

correspondente a 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no país referente ao pagamento integral do seguro obrigatório, 

devendo ser descontado desse valor o importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) recebido de forma administrativa. Juntou 

documentos de ids. 9936808 a 9936994. Audiência de conciliação 

realizada, que restou infrutífera (id. 10740737). Na mesma oportunidade o 

requerido apresentou contestação acompanhada de documentos (ids. 

10937923 e 10937943) alegando preliminarmente a ausência de laudo do 

IML. No mérito, aduz que a pretensão já foi satisfeita na esfera 

administrativa no montante realmente devido, bem como salientou que o 

valor da indenização esta adstrito ao grau da redução funcional dos 
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membros ou órgãos afetados considerando a tabela de cálculo prevista 

em lei, bem como ressalta a impossibilidade de vincular a indenização ao 

salário mínimo, requerendo ao final a improcedência do pedido inicial. No id. 

13580926 o autor apresentou impugnação a contestação ofertada pelo 

requerido. No id. 13647973 foi a juntada da avaliação médica realizada na 

parte autora durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes 

manifestaram a seu respeito nos ids. 13695646 e 13764088. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Assim, passo a análise da preliminar arguida em contestação 

e mérito. 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. Do Mérito 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT proposta por Orides Campos Ferreira em face 

de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos o autor alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento da diferença do seguro DPVAT no 

valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

país, devendo ser descontado desse valor o importe de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) recebido de forma 

administrativa, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que a 

requerente recebeu na esfera administrativa o valor da indenização no 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devendo o pedido inicial ser julgado improcedente. Pois bem, para o caso 

dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes 

requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou parcial e b) 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Na hipótese versanda ficou comprovado à existência 

de invalidez parcial permanente no membro inferior direito do requerente, 

restando afetada a sua capacidade funcional definitiva em 50%, conforme 

se observa por meio da Avaliação Médica de id. 13647973, em razão da 

ocorrência de acidente de trânsito, consoante Boletim de Atendimento e 

Boletim de Ocorrência de ids. 9936896 e 9936938. Dessa forma, no que 

tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que o requerente 

teve afetado de forma definitiva as funções de seu membro inferior direito 

de em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 70% do valor total da 

indenização para os casos em que ocorre a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores. Portanto, dever ser 

considerado o grau de debilidade apurado no Laudo Pericial, razão pela 

qual reputo razoável a fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, 

já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que redunda, 

neste caso, em uma indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Realmente, a esse respeito, dispõe a 

Súmula nº. 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que para os 

casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário 

for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da 

lesão (percentual da invalidez), in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.”[1]. 

Portanto, à vista de que o próprio autor em sua inicial informa ter recebido 

justamente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) na esfera administrativa, conforme se observa do comprovante de 

pagamento de id. 9936994, tenho que a tese de pagamento aduzida pela 

requerida deve ser acolhida e, via de consequência, o pedido deduzido 

deve ser julgado improcedente. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, razão pela qual resolvo o mérito na forma do art. 

487, I do CPC. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o 

autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de 

custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJRS, Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

24/10/2013.
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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: 1005527-34.2017.8.11.0002. AUTOR: 

AMANDA PEDROSO FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Amanda Pedroso Figueiredo propôs ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, alegando que em 15/05/2017 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 

9125597 a 9125680. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

13229240), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 9771636), 

alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a falta de prévio requerimento 

administrativo e alega a ausência de comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, bem como afirma inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

apresentou impugnação a contestação no id. 10050022. No id. 13647786 

foi a juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante 

sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 13667205 e 13760415. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Assim, passo a análise da preliminar arguida em contestação 

e mérito. 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 ela 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 e 

recusa Aduz a seguradora requerida que a parte autora não comprovou 

que juntou os documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, bem como 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. 9125680. 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 ou sua recusa, 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 sua inicial. Portanto, rejeito as 

referidas preliminares. Do mérito Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Amanda Pedroso 

Figueiredo em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. É cediço 

que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o documento juntado nos 

autos não comprova as alegações contidas na inicial em razão de ter sido 

produzido unilateralmente, ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 9125657 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro Municipal no qual consta que a parte autora foi vítima de 

atropelamento por moto o que resultou em lesão no tornozelo. Ademais, a 

lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado 

tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de 

trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos 

autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo 

automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 
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Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu tornozelo direito, restando afetada a capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 13647786, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu tornozelo direito. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu tornozelo direito em 50%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre perda 

anatômica e/ou funcional completa do joelho ou tornozelo. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Amanda Pedroso Figueiredo em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 15/05/2017 (id. 9125657), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004899-79.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ELIZABETE MARIA DA SILVA COENGA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Elizabete Maria da 

Silva Coenga propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, 

alegando que em 06/05/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 4150964 a 4151142. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 5535179), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 5600104), alegando 

preliminarmente a falta de prévio requerimento administrativo e a ausência 

de laudo do IML. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado 

pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, 

bem como afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e 

ressaltou que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de 

juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária 

a partir do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da condenação. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação no id. 5833351. No id. 11632459 foi a juntada da avaliação 

médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação realiza 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 11683159 e 

11764182. A parte requerida pugnou pela retificação do polo passivo no 

id. 11956607. Em seguida foi determinado ao autor que comprovasse o 

prévio requerimento administrativo formulado perante uma seguradora 

integrante do consórcio do seguro obrigatório (id. 13707838). No id. 
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13721397 o autor juntou aos autos protocolo do requerimento 

administrativo. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Assim, passo a análise da 

preliminar arguida em contestação e mérito. 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. 13721397. 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. 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. Do mérito 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Elizabete Maria da Silva Coenga em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o documento juntado nos 

autos não comprova as alegações contidas na inicial em razão de ter sido 

produzido unilateralmente, ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 4151113 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro Municipal no qual consta que a parte autora foi vítima de 

atropelamento por moto. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu punho esquerdo, restando afetada a capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 11632459, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu punho esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu punho esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre perda 

anatômica e/ou funcional completa da mobilidade de um dos punhos. 

Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação 

Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 25% do 

valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 

50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Elizabete Maria da Silva 

Coenga em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 06/05/2016 (id. 4151113), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação ocorrida em 21/02/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 

5796922. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005957-83.2017.8.11.0002. AUTOR: 

RHAIANE GABRIELA PINHEIRO, representada por sua genitora Erinéia 

Maria Mendes de Abreu RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. Rhaiane Gabriela Pinheiro, neste ato representado por 

sua genitora Sra. Erineia Maria Mendes de Abreu propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, alegando que em 24/05/2017 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 

9308435 a 9308530. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

9985347), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 9906714), 

alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

e requereu a suspensão do feito com a consequente intimação da parte 

autora para comparecer perante a Porto Seguro com a toda a 

documentação relativa ao procedimento administrativo. No mérito aduz que 

o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de 

comprovar os fatos alegados na inicial, bem como afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

A parte autora apresentou impugnação a contestação no id. 10232933. No 

id. 11642971 foi a juntada da avaliação médica realizada na parte autora 

durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a 

seu respeito nos ids. 11676185 e 11793771. O Ministério Público 

manifestou pela rejeição das preliminares arguidas em contestação e pela 

realização de perícia médica (id. 13309751). Na decisão de id. 13740910 

foi determinado que o autor comprovasse ter realizado o prévio 

requerimento administrativo. Nos ids. 13811656 e 13811662 a parte autora 

juntou comprovante de requerimento administrativo. Os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Assim, passo a análise da preliminar arguida em contestação 

e mérito. 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 
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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 

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 ids. 13811656 e 13811662. 

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. Do mérito Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Rhaiane Grabriela Pinheiro, 

neste ato representado por sua genitora Sra. Erineia Maria Mendes de 

Abreu em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. É cediço que 

o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. Pois bem a requerida, alega que o documento juntado nos 

autos não comprova as alegações contidas na inicial em razão de ter sido 

produzido unilateralmente e ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 9308535 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro municipal no qual consta que a parte autora foi vítima de 

atropelamento por moto. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu pé esquerdo, restando afetada a capacidade funcional 

em 25%, conforme se observa por meio da avaliação médica juntada no Id. 

11642971, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma 

sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na inicial e a 

lesão permanente em seu pé esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA 

COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos comprovam 

e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, 

de forma que afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção 

monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a 

Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no 

DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão os argumentos da 

requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do requerente pela 

avaliação médica realizada durante sessão de conciliação em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu pé 

esquerdo em 25%, a lei estabelece o pagamento de até 50% do valor total 

da indenização para os casos em que ocorre perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos pés. Assim, deve ser considerando o grau 

de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão pela qual reputo 

razoável a fixação de 25% de 50% do valor total da cobertura, já que a 

lesão da parte autora foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, 

em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao 
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parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Rhaiane Grabriela Pinheiro, neste ato representado por sua genitora Sra. 

Erineia Maria Mendes de Abreu em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 24/05/2017 (id. 9308535), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação ocorrida em 12/08/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 

9679738. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Ciência ao Ministério 

Público. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007566-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/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)
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007566-04.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Allyednne Souza dos Santos ajuizou a presente ação declaratória de 

inexistência de débito e indenização por danos morais em desfavor da 

empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, aduzindo, 

em síntese, que recebeu em sua residência uma fatura de energia elétrica 

no valor de R$ 3.323,56 (três mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta 

e seis centavos), com vencimento em 30/07/2017. Salienta que procurou a 

requerida, a qual afirmou que efetuou uma inspeção, onde foram 

encontradas irregularidades no medidor de energia elétrica, todavia, 

ressalta que o consumo médio continuou o mesmo, demonstrando a 

ausência de plausibilidade no alegado pela ré. Afirma que não presenciou 

a retirada do aparelho, muito menos foi informada sobre qual procedimento 

a ser tomado em tal situação, apenas soube da suposta irregularidade 

quando tomou ciência da fatura. Assim, pleiteia pela declaração de 

inexistência do referido débito com a condenação da requerida em danos 

morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Juntou documentos (id. 

10142220 a 10142279). Na decisão de id. 10148501 o pedido liminar foi 

deferido. Realizada audiência de conciliação, esta restou inexitosa (id. 

10686446). A requerida apresentou contestação no id. 10835429, que 

veio instruída com documentos de Ids. 10835443 a 10835454, alegando 

que por ocasião de uma inspeção realizada na UC n. 238078, no dia 

11/03/2017, foi verificado que o sistema de medição havia sido adulterado, 

pois o medidor apresentava um procedimento irregular. Nesse passo, 

afirma que expediu o competente termo de ocorrência e inspeção de n. 

589502, o qual reúne o máximo de evidências para demonstrar a 

anormalidade constatada no equipamento, que culminou na substituição do 

equipamento, tendo este sido encaminhado para perícia técnica que 

reprovou o medidor. Assim, afirma que a cobrança discutida na ação nada 

mais é do que a recuperação de receita referente ao período em que havia 

uma irregularidade no sistema (agosto/2016 a fevereiro/2017) e a autora 

pagava menos pelo que consumia. Salienta que os termos de ocorrência 

emitidos pelos funcionários da ré não constituem em simples ato unilateral, 

mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público 

que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Insurgiu-se em face 

do pedido de danos morais, requerendo, por fim, a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação no 

id. 10917833. Em seguida, a parte requerida manifestou seu desinteresse 

na produção de outras provas além das já produzidas nos autos (Ids. 

11553601). Após os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo 

ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, 

por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Do mérito O ponto 

fundamental da presente demanda consiste em saber se a parte autora é 

responsável pelo débito no valor de R$ 3.323,56 (três mil, trezentos e vinte 

e três reais e cinquenta e seis centavos), referente à recuperação de 

consumo do período de 08/2016 a 02/2017 apurada a partir de vistoria 

realizada pela requerida no medidor de consumo da UC em nome da 

requerente. Pois bem, ao compulsar os autos, verifica-se que o medidor 

da unidade de consumo em questão foi vistoriado em 11/05/2017, 

conforme termo de ocorrência de Id. 10835443. Conquanto a requerida 

tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, certo é que 

esta não foi devidamente cientificada de tal procedimento, conforme se 

observa do Termo de Ocorrência e Inspeção juntado no Id. 10835443, de 

modo que pudesse impugná-lo na ocasião da sua realização, ou ao menos 

tomar conhecimento do procedimento administrativo realizado. Portanto, a 

vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não 

se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora 

apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo. 

Devo ainda consignar que a presunção de veracidade do Termo de 

Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas relativa, principalmente 

quando realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento da parte 

adversa, como ocorreu no caso concreto. Portanto, não há que se falar 

em presunção de veracidade da vistoria realizada pela requerida em razão 

de não ter sido oportunizada a sua impugnação, principalmente, quando 

não foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Nesse sentido, vejamos o seguinte entendimento 

jurisprudencial proferido recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO 

CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE 
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DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser 

lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir 

higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a 

cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de 

forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a 

consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, 

conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o 

consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de 

Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. 

Cobrança sumária indevida. (TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) Assim, não se pode impor a 

requerente o pagamento dos R$ 3.323,56 (três mil, trezentos e vinte e três 

reais e cinquenta e seis centavos), referente à recuperação de consumo 

do período de 08/2016 a 02/2017, devendo tal débito ser declarado 

inexistente em decorrência dos fatos acima narrados. Do dano moral 

Destarte, a guisa destes fatos, a cobrança indevida de valores, com a 

consequente emissão de fatura indevida de energia elétrica, deve ser 

considerado ato ilícito, cumprindo a requerida arcar com a correspondente 

indenização por danos morais, desmerecendo qualquer importância ao 

elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta 

hipótese, é evidentemente objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC. “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, são 

notórios os transtornos causados a requerente ante a falha na prestação 

de serviço pela requerida, posto que ao emitir a fatura indevida, gerou uma 

insegurança para a requerente, ferindo o seu equilíbrio emocional, na 

condição de consumidor de energia elétrica, bem este essencial a vida 

moderna, tanto que seu fornecimento está sujeito a continuidade, 

dispensando maiores considerações sobre o assunto. A propósito, colho 

o seguinte julgado: “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO 

UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – 

INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO 

PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o 

valor apurado unilateralmente. A imputação de fraude, acrescida de 

cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura 

o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano 

moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à 

capacidade econômica das partes. Uma vez reformada a sentença, há 

que se inverter o ônus sucumbencial.” (TJMT - Ap 119981/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) Assim, reconhecida a 

existência do dano moral causado a requerente, cumpre-me agora 

examinar somente a questão da fixação de seu valor. Nesse ponto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo 

Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para 

pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração 

advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, 

consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, 

uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão” (in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento da parte autora e tampouco o 

empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da cobrança da 

multa no valor de R$ 3.323,56 (três mil, trezentos e vinte e três reais e 

cinquenta e seis centavos); bem como condeno a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por 

consequência, convalido a liminar deferida nos autos. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ante a natureza da causa, 

que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §2º, do art. 85). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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BIOMAVI RECICLAGEM LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT0014660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004071-15.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Biomavi Reciclagem Ltda - Epp ingressou com a presente ação de 

execução de título extrajudicial em desfavor de Urbener Urbanização e 

Energia S.A. e outros. Na decisão de Id. 13363166 foi determinado a parte 

autora a emenda da inicial, a qual opôs no Id. 13552679 embargos de 

declaração. Em seguida, no Id. 13571042 foi conhecido e acolhido os 

embargos de declaração, ocasião em que foi alterado o penúltimo 

parágrafo da decisão objurgada. No entanto, a parte manifestou no Id. 

13774395 requerendo a desistência da presente ação. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 13774395 se 

trata de uma simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. A 

parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. 

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento de 

verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005233-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT5.197 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

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: 1005233-79.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

SIDNEI DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA 
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NACIONAL DE SEGUROS Vistos, etc. SIDNEI DA SILVA BARBOSA propôs 

a presente ação de cobrança c/c danos morais e materiais em face de 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA E SUL 

MÁERICA AUTO, alegando que era proprietário do veículo motocicleta NXR 

160, Bros, placa AVI 0000, chassi nº 9C2KD0810GR201143, adquirida por 

meio de consórcio formalizado junto a primeira requerida. Afirma que 

celebrou contrato de seguro com a segunda requerida, tendo por objeto o 

referido veículo, que ficaria segurado no período de 04.12.2015 a 

04.12.2016. Salienta que no dia 10.12.2015 o veículo foi roubado nas 

proximidades da sua residência e, ato contínuo, comunicou os fatos a 

seguradora que disse que iria adotar todas as providências necessárias a 

liquidação do sinistro. Destaca, contudo, que a primeira requerida não 

providenciou a baixa do gravame do veículo em tempo razoável, o que se 

efetivou depois de decorrido mais de 10 meses, contraindo, assim, circular 

da SUSEP. A seguradora requerida, a seu turno, “fez vistas grossas para 

o Consorcio Honda”. Assevera que somente em 21.10.2016 recebeu o 

valor de R$ 11.960,00 a título de verba securitária, cuja quantia, contudo, 

não corresponde ao valor do bem, “pois está desatualizada e deve ser 

corrigida desde o dia do sinistro (10.12.2015)”. Assim, após expor suas 

razões jurídicas, pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento 

de dano moral no importe de R$ 20.000,00 e dano material no valor de R$ 

3.359,23 a título de diferença pelo pagamento a menor da verba 

securitária. A inicial veio acompanhada de documentos. Determinada a 

emenda da inicial, a parte autora assim o fez no id. 9141590. Designada 

audiência de conciliação, esta restou inexistosa (id. 10277916). No id. 

10436923 a requerida Sul América apresentou contestação, que veio 

acompanhada de documentos, aduzindo que o valor pago a título de 

cobertura securitária está de acordo com a tabela FIPE, pois correspondia 

ao valor do veículo segurado no mês do pagamento que somava a 

importância de R$ 11.960,00. Sustentou que compete ao segurado a 

entrega dos documentos imprescindíveis para que o pagamento da 

indenização seja efetuado, os quais somente lhe foram entregues em 

18.10.2016, quando houve o comunicado da baixa do gravame, sendo 

então providenciado o pagamento em favor do autor em 21.10.2016. Por 

fim, insurgiu em face do pedido de dano moral, requerendo, assim, a 

improcedência dos pedidos iniciais. No id. 10458598 a requerida 

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. apresentou 

contestação, que veio acompanhada de documentos, afirmando que 

adotou todas as medidas necessárias para viabilizar a baixa do gravame 

do veículo a fim de que houvesse a cobertura do sinistro, contudo a 

demora ocorreu por culpa do DETRAN que apesar de ter recebido toda a 

documentação para o cancelamento do gravame, somente o fez em 

13.10.2016. Ressalta que a baixa do gravame somente não foi solicitada 

anteriormente porque o autor não havia emitido uma nova via do CRV em 

seu nome, conforme dispõe o CTB. Sustenta, assim, que os fatos não 

ensejam dano moral e material, motivo pela qual pugna pela improcedência 

dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação às 

contestações nos ids. 10513980 e 10514316. Instadas as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, apenas a segunda 

requerida manifestou nos autos pugnando pelo julgamento antecipado da 

lide (id. 11661200). Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do art. 

355, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas já aportadas 

aos autos são suficientes para a formação do meu convencimento. 

Cinge-se a questão em saber se o autor faz jus a pretensão indenizatória 

em virtude da demora no pagamento da verba securitária. Pois bem, 

analisando os autos, verifica-se que a motocicleta segurada pela segunda 

requerida foi furtada na data de 10.12.2015 (id. 8815834, fl. 3/4), tendo a 

seguradora promovido o pagamento da cobertura securitária em 

21.10.2016, pois aguardava a baixa do gravame de alienação pela primeira 

requerida, que somente se efetivou em 13.10.2016. A primeira requerida, a 

seu turno, demonstrou que buscou todos os meios de promover o 

cancelamento do gravame em tempo razoável, contudo ficou impedida por 

questão administrava do próprio DETRAN, que alegou possuir elevada 

demanda de trabalho e “número de funcionários deficiente”, além do que 

seus servidores deflagraram greve durante o período de 31.05.2016 a 

01.07.2016, conforme e-mails acostados nos ids. 10458602, 10458607 e 

10458611. Respectivas conversas de e-mail mantida com servidor do 

DETRAN, antes mesmo da deflagração da greve, evidenciam que a 

primeira requerida solicitava urgência no cancelamento do gravame, mas 

mesmo assim a solicitação somente foi atendida tardiamente. Assim, a 

despeito da demora no pagamento da verba securitária, tal fato não pode 

ser imputado às requeridas, pois no que competia a primeira requerida 

esta providenciou tudo para tentar efetuar a baixa do gravame, mas viu-se 

impedida pelo órgão competente, e a segunda requerida, tão logo 

informada do cancelamento, providenciou o pagamento em prazo inferior a 

10 dias. Deste modo, calha na espécie a excludente de responsabilidade 

prevista no art. 14, § 3°, II, da Lei n° 8.078/1990, segundo o qual a 

responsabilidade do fornecedor de serviço é afastada quanto houver 

culpa exclusiva de terceiro, este entendido como aquele que não se 

identifica com os participantes da relação de consumo, como sois o caso 

do DETRAN, que efetivamente impôs severos atrasos na baixa do 

gravame do veículo, retardando o pagamento da verba securitária. 

Ademais, descurou o autor de demonstrar que as requeridas 

propositalmente impediram ou retardaram o pagamento da verba 

securitária, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito passível de 

indenização. Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o 

sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o 

réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem 

consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart 

e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 

373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, ausente um dos requisitos 

da reponsabilidade civil, quer seja, ato ilícito, a pretensão de dano moral, 

assim como de dano material não possui cabimento, motivo pelo qual a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ressalto, 

ademais, que inexistiu pagamento de verba securitária a menor, a justificar 

a pretensão de recebimento de diferença de valores, seja porque a 

seguradora requerida, quando de posse de todos os documentos, efetuou 

o pagamento da verba em menos de 30 dias, seja porque ela também 

respeitou o valor do veículo, segundo a tabela FIPE, à época do 

pagamento, conforme extrato de id. 10436966. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, sendo o requerente beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005461-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JESUS SANTANA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005461-54.2017.8.11.0002. AUTOR: ODAIR 

JESUS SANTANA NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ODAIR JESUS SANTANA 

NASCIMENTO propôs ação de cobrança de beneficio do seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, na qual aduz ter sofrido 

acidente de trânsito em 12/02/2017, o que resultou em sua invalidez 
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permanente, bem como aduz ter recebido de forma administrativa o valor 

de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) Ainda, 

requereu a condenação da requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório 

em razão da sua incapacidade permanente no valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigente na data do efetivo pagamento. Juntou 

documentos de ids. 9087095 a 9087344. Realizada audiência de 

conciliação a mesma restou infrutífera (id. 10438055). A requerida 

apresentou contestação (id. 10152508), arguindo, preliminarmente a 

ausência de laudo do IML. No mérito, defende que o pagamento realizado 

pela via administrativa se deu de acordo com a confirmação do grau de 

comprometimento da lesão como forma de garantir a indenização justa e 

proporcional, razão pela qual entende que a pretensão da autora já se 

encontra satisfeita. Ainda, defende que em eventual condenação seja 

considerado a graduação da invalidez permanente, sendo impossível a 

vinculação do valor da indenização ao salário mínimo, devendo os juros 

incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento 

da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

Em seguida a parte autora impugnou a contestação, conforme se observa 

no id. 13580908. No id. 13648188 aportou aos autos Avaliação Médica 

realizada na autora durante a sessão de conciliação realiza no Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de Várzea Grande, sendo 

que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 13695471 e 

13834749. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de beneficio do 

seguro obrigatório DPVAT proposta por ODAIR JESUS SANTANA 

NASCIMENTO contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA. 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. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos o 

autor alega inicialmente que faz jus ao pagamento da diferença do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, afirma que o 

requerente recebeu na esfera administrativa o valor correspondente a 

debilidade do membro lesionado, devendo o pedido inicial ser julgado 

improcedente. Pois bem, embora tenha ocorrido o pagamento realizado na 

esfera administrativa, não há óbice para que venha a parte autora pleitear 

judicialmente o pagamento de diferença que entenda devida relativa ao 

seguro obrigatório (DPVAT). Todavia, o valor pretendido deve se referir à 

diferença entre o valor devido e aquele pago na época dos fatos. Pois 

bem, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. No presente caso ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da mão 

esquerda da parte autora, restando afetada a sua capacidade em 25%, 

conforme se observa por meio da Avaliação Médica de id. 13648188, em 

razão da ocorrência de acidente de trânsito, consoante documentos que 

instruem a inicial, fazendo jus o requerente a indenização do seguro 

obrigatório. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que o 

requerente de forma definitiva a função de sua mão esquerda em 25%, a 

lei estabelece o pagamento de até 70% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos. Dessa forma, reputo razoável a fixação de 25% de 70% 

do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 

25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Realmente, a esse respeito, dispõe a Súmula nº. 474, do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que para os casos de cobertura do 

Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for parcial, a mesma 

deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão (percentual da 

invalidez), in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA CONFIGURADA. 

INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ APRESENTADO. 

SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança em que a parte 

autora objetiva receber indenização securitária decorrente de acidente de 

trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, julgada 

procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da 

imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente 

para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez 

permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 

11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de 

sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, 

a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez 

permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei nº 

11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em caso de invalidez 

permanente varia conforme o caso, utilizando-se a tabela modificada pela 

Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a tabela SUSEP/DPAVT 

prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia médica realizada e o 

grau de invalidez apresentado, a indenização devida à autora deve ser 

calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, o valor devido é de 

R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na variação do IGP-M, a 

partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a contar da citação. 

Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.”[1][1]. Logo, tem-se que a 

diferença entre o valor efetivamente pago de R$ 1.012,50 (um mil e doze 

reais e cinquenta centavos), conforme se observa no id. 9087338 e o 

valor devido de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), alcança a cifra de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), sobre o qual recairá a condenação. Posto isso, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela autora e condeno a ré 

ao pagamento da quantia de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), a título de diferença do numerário decorrente do Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres – DPVAT em razão da invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 12/02/2017 (id. 9087182), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação ocorrido em 

18/09/2017 (STJ, Súmula 426) - id. 10229263. Em consequência, resolvo o 
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mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. Publique-se e Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005900-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO)

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005900-02.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROMILDO DE CAMPOS BARROS REQUERIDO: MFMT CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos, etc. ROMILDO DE CAMPOS BARROS 

promove a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos materiais e morais e multa contratual em desfavor de MFTM 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., alegando, em síntese, que na 

data de 17.06.2015 firmou com a empresa requerida contrato de compra e 

venda do imóvel residencial denominado casa 02, da quadra 41, com área 

de 52,20m², pelo valor de R$ 98.000,00, tendo pagado a quantia de R$ 

2.000,00 diretamente à requerida, uma vez que o valor remanescente 

seria pago mediante utilização do FGTS e financiamento bancário. Afirma 

que posteriormente a requerida confeccionou um aditivo contratual 

retificando o tamanho da área para 43,80m², deixando, contudo, de reduzir 

o valor venal do imóvel que se manteve em R$ 98.000,00, quando deveria 

corresponder a R$ 82.229,88. Aduz, também, que a requerida até a data 

da propositura da presente ação não havia promovido a entrega do imóvel, 

faltando com o cumprimento da data da sua entrega, aprazada para 

outubro/2015. Além disso, solicitou ao autor o desembolso de mais R$ 

6.000,00, sob a justificativa de “alteração salarial”, porém essa diferença 

exigida pela requerida decorre do fato de a instituição financeira (CEF) ter 

avaliado a unidade residencial em valor abaixo do esperado pela 

requerida, surgindo disso a necessidade do autor desembolsar mais 

valores. Assevera que também sofreu um prejuízo de ordem material no 

importe de R$ 107.661,60 referente à diferença nas parcelas do 

financiamento bancário, que majoraram em decorrência do atraso na 

entrega do imóvel, tendo sofrido prejuízo também pela impossibilidade de 

utilização do imóvel, motivando o autor a alugar um local para residir. 

Assim, e depois de expor sua fundamentação jurídica, requereu a 

retificação do contrato no tocante ao valor do imóvel; a condenação da 

requerida ao pagamento de dano moral, lucros emergentes (entendido 

como eventual diferença na contratação do financiamento, com relação à 

taxa de juros) e cessantes, este último referente ao desembolso com 

pagamento de aluguéis. Ainda, requereu a condenação da requerida ao 

pagamento de multa contratual no importe de 10%. Com a inicial vieram 

documentos. Na decisão de id. 4580289 os pedidos liminares para 

compelir a requerida a realizar o pagamento imediato de 14 parcelas de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente aos alugueis, bem 

assim promover a retificação do contrato, foram indeferidos. Designada 

audiência de conciliação, esta restou inexistosa (id. 5793767). A requerida 

apresentou contestação, que veio acompanhada de documentos (id. 

6139076), aduzindo que houve um erro material no contrato com relação à 

metragem e, por este motivo, houve a sua correção por meio de aditivo 

contratual, que foi assinado pelo autor sem qualquer objeção. Destaca que 

o contrato dispõe que a entrega do imóvel se daria em até 60 dias da 

expedição do “habite-se” e quitação integral do preço do imóvel. Assim, o 

“habite-se” foi expedido em 03.11.2016 e o autor celebrou contrato de 

financiamento com o Banco do Brasil, cujo contrato aguarda-se o registro 

no cartório para que seja realizada a entrega do imóvel. Afirma também 

que não há nenhuma prova acerca do alegado desembolso de R$ 

6.000,00, ressaltando, contudo, que o cliente/autor, quando compra um 

imóvel, deve estar ciente que quem disponibiliza ou não os financiamentos 

são as instituições financeiras e, somente a estes, cabe a escolha da 

quantia a ser financiada ou não. Pontua que a suposta diferença entre o 

valor do contrato e o valor do financiamento não comporta cabimento, pois 

o autor tinha ciência de que a entrega do imóvel se daria somente com o 

“habite-se” e com o financiamento do saldo devedor. Insurge quanto aos 

pedidos de aplicação de multa contratual, danos materiais (aluguéis), 

emergentes e moral, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 

6868278, oportunidade em que juntou documentos, motivando a intimação 

da parte a manifestar a seu respeito, contudo ela quedou-se inerte (id. 

9298077 e 12329879). Os autos vieram conclusos. Relatado. Decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da retificação do contrato 

De entrada, reforço que a relação jurídica estabelecida entre as partes no 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de 

consumo. É assente na jurisprudência que, nas hipóteses de contratação 

de promessa de compra e venda de imóvel a ser edificado, as partes 

emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, daí porque a demanda deve ser 

apreciada à luz desta lei. O requerente pleiteia a retificação do termo 

aditivo do contrato de compra e venda celebrado entre as partes para 

alterar o valor total do imóvel, porquanto houve redução da área privativa 

de 52,20m² para 43,80m², sem contudo haver redução do valor do bem. 

Pois bem, a hipótese dos autos trata-se de venda por medida de extensão, 

na qual o alienante especifica a medida de extensão do bem que está 

sendo alienado, regra esta insculpida no art. 500 do Código Civil: "Art. 500. 

Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, 

ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer 

dos casos, às dimensões dados, o comprador terá o direito de exigir o 

complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a 

resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço". A esta regra, 

o Código Civil estabelece uma ressalva no § 1º que, sendo a diferença de 

medição inferior a 1/20 (5%) da área total enunciada, não se autoriza a 

adoção das medidas impostas no caput (complemento da área, resolução 

do contrato ou abatimento do preço). No caso em apreço, verifica-se que 

o imóvel foi vendido com área total de 180m², da qual integra uma área 

construída de 52,20m². Contudo, com a retificação do contrato a área 

construída passou a ter 43,80m², ou seja, houve uma redução de 17% da 

área privativa, a afastar a ressalva do § 1º, do art. 500, CC. De qualquer 

forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que diante de 

contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor pouco importa o 

quantum da diferença de medicação, defendendo no Resp 436.853 que: 

“A referência à área do imóvel nos contratos de compra e venda de imóvel 

adquiridos na planta regidos pelo CDC não pode ser considerada 

simplesmente enunciativa, ainda que a diferença encontrada entre a área 

mencionada no contrato e a área real não exceda um vigésimo (5%) da 

extensão total anunciada, devendo a venda, nessa hipótese, ser 

caracterizada sempre como por medida, de modo a possibilitar ao 

consumidor o complemento da área, o abatimento proporcional do preço 

ou a rescisão do contrato”. (Precedente: TJDF - Acórdão n.999345, 

20150111413577APC). Com efeito, a retificação do contrato de compra e 

venda no tocante ao tamanho da área construída não se tratou de mera 

correção de erro de digitação, conforme sustenta a requerida, pois a 

propaganda do empreendimento veiculada por meio de folder/panfleto (id. 

4529873) anunciava que as unidades residenciais teriam área privativa de 

52,20m², com valor de R$ 98.000,00, e nestas condições ficou a requerida 

obrigada a entregar o imóvel, mormente porque gerou expectativas em 

seus clientes para aquisição do imóvel naquelas condições ofertadas. É 

certo também que propaganda veiculada integrava o contrato, de modo a 

obrigar o fornecer a cumpri-lo em seus exatos termos, à luz do art. 30 do 

CDC: “Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a 

produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 

a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado.” A despeito disso, tratou a requerida de formalizar aditivo 

contratual alterando a metragem da área privativa, em total desatenção a 

propaganda por ela veiculada e ao próprio contrato firmado entre as 
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partes, bem como sem propiciar o abatimento do preço total do imóvel, à 

luz do art. 500 do Código Civil. Sendo assim, a pretensão inicial de 

retificação do valor total do contrato se mostra plausível, comportando a 

adequação do valor do imóvel para R$ 93.426,71[1], considerando que 

houve redução apenas na área construída (8,4m²). Do atraso na entrega 

do imóvel Sustenta a parte autora atraso na entrega que estaria 

programada para outubro/2015, contudo até a propositura da presente 

ação (dezembro/2016) o imóvel ainda não havia sido entregue. A 

requerida, a seu turno, erigiu sua defesa afirmando que o prazo de 

entrega era de 60 dias após a entrega do “Habite-se”, condicionado, 

ainda, a quitação do preço ajustado. Com efeito, verifica-se que o contrato 

firmado entre as partes informa que a entrega das unidades 

autônomas/entrega das chaves seria de 60 dias a contar da expedição do 

“Habite-se” pelo órgão competente e da quitação integral dos valores 

ajustados entre as partes, o que inclui a parte financiada (cláusula 9ª, 

paragrafo 1º - id. 4529865). Vê-se, pois, que o instrumento não contém de 

forma clara e explícita uma data para ser efetivamente entregue do imóvel, 

deixando ao livre arbitro da construtora o prazo de entrega, o que 

evidencia sua supremacia em detrimento do consumidor. Aliás, nem 

mesmo por ocasião da apresentação da peça de defesa (abril/2017), a 

requerida indicou uma data para imissão da posse no imóvel, afirmando 

apenas que o contrato dependia de registro cartorário. Não obstante, fato 

é que a requerida veiculou propaganda do seu empreendimento 

informando que as unidades residenciais estariam prontas para moradia 

em outubro de 2015, conforme panfleto juntado no id. 4529871, 

propaganda esta que obriga a requerida a cumprir o noticiado, além de 

integrar o contrato ajustado entre as partes, conforme dispõe o já 

mencionado art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. Deveras, 

considerando que a empresa requerida não cumpriu o prazo inserto na 

propaganda que veiculou, pois quando da propositura da presente ação o 

autor ainda não havia sido imitido na posse do imóvel. Tampouco trouxe 

qualquer explicação que pudesse relativizar a falta de entrega das 

unidades em prazo adequado, motivo pelo qual é de se reconhecer que a 

requerida deixou de cumprir fielmente o que pactuou com o autor, 

extrapolando no prazo para entrega do imóvel. Nesse contexto, à vista da 

inadimplência contratual da requerida, faz-se justo a aplicação da 

penalidade rescisória inserta na cláusula 14ª, parágrafo 7º que assim 

dispõe: “a parte que não cumprir qualquer das cláusulas deste instrumento 

além daquelas outras sanções já previstas aqui, pagará a parte inocente, 

uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, mais 

despesas imobiliária e honorários advocatícios que houve” (id. 4529869, p. 

2). Assim, considerando que valor do contrato, já retificado, é de R$ 

93.426,71, o autor tem direito ao recebimento do importe de R$ 9.342,67. 

Do dano moral Dispõe o art. 186, do Código Civil que “aquele que, por 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito a causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na 

hipótese versanda, o elemento culpa foi imputado à requerida, que agiu de 

modo contrário ao previsto no contrato, em virtude do atraso na entrega 

do imóvel. Muitos doutrinadores, assim com parte da jurisprudência, 

verbalizaram o entendimento de que o negócio frustrado não configura 

danos morais, mas apenas meros aborrecimentos. Contudo, não se pode 

esquecer que a temática versa sobre questão de grande relevância 

social, que mexe com os sonhos e expectativas daqueles que pretendem 

adquirir a sua casa própria, enfim, o primeiro empreendimento de 

importância em suas vidas. E isso é planejado por anos e anos, pois se 

busca o melhor lugar para criar seus filhos, receber os amigos, familiares 

e, ainda, de ver concretizada a tão almejada estabilidade. Portanto, a 

frustração do negócio, consubstanciada pela ausência da entrega do 

imóvel ao seu tempo e modo, aliado aos inúmeros esforços empreendidos 

em prol de um objetivo real, somente não alcançado por quebra dos 

deveres de conduta da requerida, como cooperação e confiança, 

configura ato ilícito e autoriza o reconhecimento dos danos morais, nos 

termos da norma antes falada. Igual entendimento encontro no seguinte 

julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in 

verbis: “Tem o promissário-comprador direito à rescisão contratual por 

descumprimento das obrigações do promitente- vendedor, devendo 

ocorrer a devolução integral das parcelas pagas, de forma simples, se 

não restou delineada a existência de má-fé, bem como indenização pelos 

danos morais sofridos havendo a ‘quebra dos deveres anexos do 

contrato’, a violação ao princípio da confiança” (TJMG - Número do 

processo: 1.0024.08.192116-5/001(1), Relator: Luciano Pinto, Data do 

Julgamento: 17/12/2009, Data da Publicação: 22/01/2010). Desse modo, a 

requerida deve ser compelida ao pagamento da indenização pelos danos 

morais. Quanto ao estabelecimento pecuniário do dano, este trata-se de 

matéria atribuída à prudente discricionariedade do Juiz, porque a doutrina 

e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do Dano Moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão[2]”. Na presente, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que 

reconhecida a responsabilidade solidária da requerida, as condições 

econômico-financeiras das partes e o grau de sofrimento experimentado 

pelo autor, fixo o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos 

morais se mostra bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia 

acima. Porquanto, o objetivo da indenização por danos morais não é o 

enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento das rés, tendo, 

sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 

“dupla função reparatória e penalizante[3]”. No mesmo caminho trilha a 

jurisprudência do egrégio Sodalício Matogrossense: “Apelação Cível - 

Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da 

indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a 

atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de 

fonte de locupletamento fácil” (TJMT - 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario,). Do dano material Sendo o dano material uma 

lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, a 

perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada 

desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser reparado 

civilmente e de forma ampla. Quantifica-se o prejuízo fazendo um cálculo 

que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se o dano 

não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a reposição 

in natura (retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as perdas e 

danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente perdeu, o 

que razoavelmente deixou de lucrar. Assim trata da matéria AGUIAR DIAS: 

“A ideia do interesse (id quod interest) atende, no sistema de indenização, 

à noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se estabelece 

mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe após o dano 

e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido produzido: o 

dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa operação.” 

(Da Responsabilidade Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume II, p. 798). 

Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os prejuízos 

efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos - estes 

não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material depende de 

prova de sua existência, a ser produzida no processo. No presente caso 

pretende o autor, sob a nominação de lucros cessantes, o recebimento do 

valor dos aluguéis que já despendeu desde a data prevista para a entrega 

do imóvel até a sua efetiva entrega, informando que paga mensalmente à 

quantia de R$ 450,00 a título de aluguel. No objetivo de comprovar o 

alegado encartou aos autos contrato de locação firmado com terceiro (id. 

4529873), que é corroborado pelos comprovantes de pagamentos 

encartados no id. 6868686. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento de que na hipótese de ocorrer “atraso na 

entrega das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda, é 

devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do 

vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador” [4]. Na 

mesma linha de raciocínio encontra-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato, a saber: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA 

CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

(...) LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE – (...) - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O STJ, 

já pacificou o entendimento de que, para casos específicos de 

compromisso de compra e venda de imóvel na planta, a presunção da 

existência de lucros cessantes decorre da impossibilidade de uso e 

locação de imóvel, em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa 

que denotaria presunção relativa do prejuízo do promitente-comprador. 

(...)” (Ap 22983/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

20/06/2016) Desta forma, considerando que a parte autora ficou 

impossibilitada de usufruir do imóvel, diante do atraso na sua entrega, é de 
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se reconhecer o dever da requerida de indenizar a parte autora pelos 

lucros emergentes e cessantes incidentes no presente caso. Assim, faz 

jus o autor ao ressarcimento do valor pago a título de aluguel 

correspondente ao valor mensal de R$ 450,00, com incidência a partir de 

outubro/2015 até a efetiva entrega do imóvel. Lado outro, também postula 

o autor, sob a nominação de lucros emergentes, o recebimento de 

“eventual diferença na contratação com a Caixa Econômica Federal, com 

relação à taxa de juros e diferença nos valores da prestação existente 

entre a data prometida para a entrega do imóvel (outubro de 2015) e a 

data da realização do financiamento, a ser apurada em liquidação de 

sentença” (sic – id. 4529481). Pois bem, não consta dos autos qualquer 

prova de que o autor sofreu prejuízo com o financiamento do imóvel, tanto 

que pugna por “eventual diferença”. A bem da verdade, sequer é possível 

saber se ele fez um financiamento imobiliário, o que impossibilita averiguar 

a existência de diferença de taxas de juros por ocasião da entrega do 

imóvel e quando da efetiva obtenção do financiamento. Além do que, 

tratando de dano material, dito emergente, é imprescindível a efetiva 

comprovação do prejuízo. Contudo, o autor não trouxe aos qualquer 

comprovante de pagamento de valores indevidos, tampouco de que 

despendeu o valor de R$ 6.000,00 ou mesmo de R$ 107.661,60. Carreou 

aos autos uma simples simulação de financiamento, desprovida de cunho 

probatório. Outrossim, não há como condenar a parte contrária ao 

pagamento de valores que se constituíram no “decorrer do processo” por 

violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, a pretensão 

de danos emergentes, da forma como postulada pela parte autora, quer 

seja, alicerçada em suposições, se mostra indevida. Do dispositivo Posto 

isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação 

movida Romildo de Campos Barros em desfavor de MFMT Construtora e 

Incorporadora Ltda. para: a) Retificar o termo aditivo e, por conseguinte, o 

contrato firmado entre as partes no tocante ao valor total do imóvel, 

passando a constar R$ 93.426,71. b) condenar a requerida ao pagamento 

em favor do autor da quantia de R$ 9.342,67 a título de multa contratual; c) 

condenar a requerida ao pagamento da quantia R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), em favor do autor a título de compensação por danos morais, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, 

pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 

1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que seja, data em 

que o imóvel deveria ser entregue (outubro/2015). d) condenar a 

requerida ao pagamento ao pagamento de lucro emergente e cessantes a 

título de aluguel no valor mensal correspondente a R$ 450,00 desde 

outubro/2015 até a efetiva entrega do imóvel, a ser apurado em liquidação 

de sentença, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE e aplicando-se juros de mora de 1% a.m., ambos da citação. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante 

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, 

o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] valor do 

m² R$ 544,44 x 8,4m² = R$ 4.573,29 – R$ 98.000,00 = R$ 93.426,71. [2] 

“Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - 

registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [4] 

AgInt no AREsp 1140098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005447-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005447-70.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Andriellen Batista de Lima propôs ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de indenização por dano moral, em face de Lojas 

Avenida S/A, aduzindo, em suma, que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela parte requerida por um suposto 

débito no importe de R$ 226,60 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta 

centavos). Aduz que possui um contrato de prestação de serviços 

financeiros com a requerida por meio do Cartão Clube Mais, tendo 

efetuado uma compra de vestuário no valor de R$ 226,60 (duzentos e 

vinte e seis reais e sessenta centavos), contudo, não houve a entrega do 

produto em razão de um desacordo comercial, tendo a compra sido 

cancelada, ficando a requerida encarregada de providenciar a baixa e o 

cancelamento em seus sistemas. Contudo, foi surpreendida com a 

inscrição o seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito indevido, uma vez que decorrente de desacordo comercial. 

Assim, requer seja declarada inexigível a dívida cobrada pelo requerido, 

bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização a 

título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou 

documentos de Ids. 9078878 e 9078893. Audiência de conciliação 

realizada conforme Id. 9856873. No Id. 9867867 a requerida apresentou 

contestação na qual alegou preliminarmente ato atentatório à dignidade da 

justiça, em razão da ausência da autora na audiência de conciliação e 

inépcia da inicial. Afirmou que disponibiliza aos seus clientes o 

denominado Cartão Club+, que foi aderido pela autora, tendo esta 

realizado compras em 10/12/2012, 22/12/2012 e 08/03/2013, e na ocasião 

retirou os produtos da loja. Ressalta que a autora efetuou alguns 

pagamentos do Cartão Club+, o que pressupõe que recebeu as 

mercadorias adquiridas. Aduz a inexistência de dano moral já que não 

houve ato ilícito praticado pelo requerido e por fim, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação no Id. 

9873417. No Id. 11204331 a parte requerida pugnou pela produção de 

prova testemunhal, ao passo que a autora nada manifestou. Após os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e 

decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Do ato atentatório à 

dignidade da justiça Narra a parte requerida que a autora faltou 

injustificadamente à audiência de conciliação designada nos autos, uma 

vez que a procuração de representação colacionada aos autos é 

imprestável para o fim proposto, pois esta deve ser por meio de 

instrumento público. Assim pugnou pela aplicação da multa prevista no art. 

334, §8º do CPC à autora. Pois bem, o § 10 do art. 334 do CPC, dispõe que 

“a parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir”, ou seja, o requisito 

exigido pelo ordenamento é que a procuração seja específica para o ato, 

nada dispondo acerca da necessidade de que esta seja por instrumento 

público. A propósito, leia-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. MULTA AFASTADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. 

SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTE. Hipótese em que o autor outorgou 

procuração específica para o seu advogado, nos termos do art. 334, § 10, 

do CPC/2015, razão pela qual se impõe o afastamento da multa por não 

comparecimento na audiência de conciliação. (...) PRELIMINAR ACOLHIDA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077147437, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 23/05/2018) Deste modo, rejeito a presente arguição. Da inépcia da 

inicial Afirma a parte requerida que a petição inicial não possui coerência 

entre os fatos narrados e os pedidos, uma vez que não colacionou aos 

autos comprovante da compra realizada, nem descreve os produtos 

adquiridos ou explica como foi realizada a compra ou os motivos do 

desacordo comercial. Desde logo, vejo que a preliminar não prospera, uma 

vez que o Código de Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 330, os 

motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou 

causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 

legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão e a existência de pedidos incompatíveis 

entre si. Com efeito, a análise do processo revela que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

supra, tanto que possibilitou a realização da defesa sem maiores 

empecilhos, inclusive apresentando justificativa para a cobrança da dívida 

descrita na inicial. Assim, rejeito a preliminar em análise. Do mérito Pois 
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bem. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da requerente 

no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela 

requerida em razão do débito no importe de R$ 226,60 (duzentos e vinte e 

seis reais e sessenta centavos), referente ao contrato n. 750120, que 

supostamente se encontrava em nome da parte autora. A parte autora 

afirma que possui contrato de prestação de serviços financeiros com a 

requerida, por meio do Cartão Clube Mais, tendo adquirido produtos da 

requerida e assumido uma dívida no valor de R$ 226,60 (duzentos e vinte 

e seis reais e sessenta centavos). Contudo, alega que a referida compra 

foi cancelada em razão de um desacordo comercial e o produto não foi 

entregue, ficando a requerida encarregada de providenciar a baixa e o 

cancelamento em seus sistemas. A requerida, por sua vez, alega que a 

requerente aderiu ao Cartão Clube Mais, após prévio conhecimento das 

condições pactuadas, tendo realizado três compras perante a requerida, 

em 10/12/2012, 22/12/2012 e 08/03/2013, tendo, inclusive, efetuado o 

pagamento de algumas faturas, não quitando a integralidade dos débitos, o 

que ocasionou na inscrição do seu nome nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. Com efeito, observo que é incontroverso que a parte 

autora possui relação jurídica com a requerida por meio do Cartão Clube 

Mais, pendendo dúvida quanto a legitimidade da cobrança inserta nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Nessa esteira, quanto a 

referida cobrança, denota-se das faturas colacionadas aos autos pela 

requerida que a autora possuía faturas em aberto em 25/01/2013 e 

25/02/2013, as quais realizou o pagamento em 20/01/2013 e 08/03/2013, 

descurando de efetuar o pagamento das demais faturas com vencimento 

em 25/03/2013, 25/04/2013, 25/05/2013 e 25/06/2013, as quais configuram 

o valor de R$ 226,60 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). 

Desse modo, ao proceder a negativação do nome da autora, a requerida 

agiu no exercício regular de um direito, pois a dívida objeto do contrato n. 

750120 existe e ainda não foi adimplida. Sobre o assunto: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

RECURSO IMPROVIDO. A teor do inciso I do artigo 333 do Código de 

Processo Civil, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu 

direito. Diante da inadimplência do autor, a inclusão de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito de crédito é um exercício regular de 

direito.(TJMG – AC 10707150159523001, 11ª Câmara Cível, Relator Alberto 

Diniz Junior, 12/06/2017). À vista de que o requerido agiu no exercício 

regular de um direito, fato este que não é caracterizado como ato ilícito, 

nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não há que se falar em dever de 

indenizar, uma vez que não foi cometido o ato ilícito necessário a 

imputar-lhe a referida obrigação. Portanto, o pedido de ressarcimento 

pelos alegados danos extrapatrimoniais não possui respaldo legal, uma 

vez que inexiste nesta hipótese o preenchimento de certos requisitos, tal 

como conduta ilícita, dano e nexo de causalidade que, sabidamente, não 

se encontram presentes na hipótese em apreço. Logo, se as provas dos 

autos demonstram a ausência de conduta ilícita da requerida e não 

comprovam os alegados danos sofridos, é imperioso o julgamento 

improcedente do pedido. A propósito, veja o entendimento proferido no 

julgado que se segue: “Para que se imponha o dever de indenizar, faz-se 

necessária a configuração dos requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer um desses 

requisitos configura, como consequência lógica e jurídica, a improcedência 

da pretensão inicial.”[1] Portanto, ausentes os pressupostos autorizadores 

da responsabilidade civil, não merece guarida a súplica da parte autora, 

sobretudo no tocante a pretensa declaração de inexistência de dívida, 

pois restou demonstrado a origem da dívida e a sua existência. Com estas 

considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais da 

presente ação declaratória proposta por Andriellen Batista de Lima 

Nascimento em desfavor de Lojas Avenida S/A, ambos qualificados nos 

autos. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a parte 

autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento 

de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual fica suspenso, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMG – Apelação Cível n.° 

1.0699.07.070369-8/001 - Relator: Electra Benevides – Julgado em: 

16/04/2009.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004375-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT0013288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENEDITO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Promovo Intimação da parte autora por intermédio de seu patrono, para 

que forneça os meios para o cumprimento do mandado expedido nos 

autos, devendo entrar em contato com o Sr. Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 115187 Nr: 10625-66.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARINS BARBOSA DE SOUZA, SUL 

AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:MT 12.790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada a 

decisão recorrida às fls. 511/513, cujos fundamentos, s.m.j., bem resistem 

às razões do recurso, de forma que a mantenho.

Presto, em ofício que segue, as informações que me foram requisitadas 

por meio do Ofício de n. 64/2018/GAB4VC, determinando que a Sra. 

Gestora Judiciária encaminhe as informações do agravo de instrumento 

por meio eletrônico, juntando-se, após, o aviso de recebimento da 

correspondência enviada nestes autos.

 Após, dê-se regular prosseguimento ao feito.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 259225 Nr: 18492-08.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVES JOSÉ DA SILVA, LIA MARIA FIGUEIREDO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOIKO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 1) Considerando que as testemunhas arroladas pelas partes não foram 

intimadas, conforme depreende-se dos autos. 2) Em consequência, 

redesigno o ato, para o dia 21 de agosto de 2018, às 16h30min, para 

realização das oitivas da testemunha da autora Geisa Elisângela Loss e a 

testemunha do requerido Clovis Zeve Coimbra, os quais as partes 

comprometem em trazer independentemente de intimação. 3) Saem os 

presentes devidamente intimados. 4) Cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 496016 Nr: 11616-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDN, DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADPÀMEAIDC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:MT 8..337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Autos n. 11616-90.2017.811.0002 Cód. 496016

Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença de honorários advocatícios (fls.160/163).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo constar como Exequente , PAULO 

HENRIQUE GAIVA MUZZI, e como Executado a Associação de Proteção à 

Maternidade e a Infancia de Cuiabá.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 370872 Nr: 20067-12.2014.811.0002

 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: SUELY SILVEIRA GUEDES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de busca do endereço do requerido nas empresas de 

telefonia e energia.

Assim, oficiem-se às empresas mencionadas às fls. 118, solicitando que 

informem se o requerido Instituto Superior de Educação e Teologia (CNPJ 

03.293.066/0001-05) possui cadastro nos seus bancos de dados e, caso 

possua, que encaminhe o endereço a este juízo. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 250103 Nr: 9485-89.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ONORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA, ESCOMED- 

ASSISTENCIA MÉDICA ESCOLAR LTDA, NOBRE SEGURADORA 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: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23.748, MELISSA FRANÇA PRAEIRO - OAB:13582, WAGNER V.DE 

MORAES - OAB:15.244

 Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença das denunciadas à lide (fls. 632/633; 636/639).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 473/477, mantida pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (fls. 624/627), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353466 Nr: 18344-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREEDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREEDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA COSTA - 

OAB:8.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8.938, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:13.594/MT, MANOEL 

GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:MT 13.595, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:MT 13.913/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cancelamento de 

Averbação C/C Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e 

Nulidade do Registro da Escritura Pública C/C Danos Morais, com Pedido 

de Liminar, proposta por Jaira de Oliveira Lima em desfavor do requerido, 

Carlos Barbosa Imóveis Empreendimentos LTDA. ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 143/145, 

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.

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.

Custas conforme o art. 90, § 2º, do CPC.

 Honorários advocatícios, conforme ajustado.

 Expeça-se ofício ao cartório 1º Serviço Notarial e de Registros desta 

Comarca para que retire a averbação constante nas matriculas n. 63.178 

e 63.179.

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.: 391988 Nr: 6552-70.2015.811.0002

 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): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao pleito de fls. 20, expedi ofício à Receita Federal, via 

Sistema Infojud, obtendo-se como domicilio fiscal da parte requerida o 

mesmo constante da inicial, donde já restou frustrada tentativa de citação, 

consoante se observa do ARMP às fls. 15.

Por fim, considerando que foi realizada apenas uma tentativa de citação, 

entendo pertinente a expedição de ofício ao município de Cuiabá/MT, bem 

assim às empresas ENERGISA e AGUAS CUIABÁ nos endereços 

declinados no referido petitório, a fim de se obter o endereço cadastral da 

empresa demandada.

 Intime-se e cumpra-se.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004702-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004702-56.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002151-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002151-06.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT,25 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002366-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002366-79.2018.8.11.0002 

Vistos. Da análise da petição inicial verifico que, a parte autora requer os 

benefícios da justiça gratuita, porém a presente ação não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinada pela demandante, nos 

termos do artigo 99 § 4°do CPC. Outrossim, deixou de juntar aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC: 6.16.26.57 – Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 

1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo 

do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, 

memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; e) lista dos confrontantes. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emenda à inicial, providenciando: a) declaração de hipossuficiente; b) 

certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de proprietário 

do imóvel e cópia da matricula atualizada do imóvel usucapiendo; c) planta 

do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade 

técnica) do profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor 

acerca da existência ou não de ações possessórias com o bem 

usucapiendo como objeto. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intime-se .Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002424-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL MACHADO DA SILVA (AUTOR)

SEBASTIAO CARLOS DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002424-82.2018.8.11.0002 

Vistos. Da análise da petição inicial verifico que, a parte autora requer os 

benefícios da justiça gratuita, porém a presente ação não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinada pela demandante, nos 

termos do artigo 99 § 4°do CPC. Outrossim, deixou de juntar aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC: 6.16.26.57 – Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 

1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo 

do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, 

memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; e) lista dos confrontantes. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emenda à inicial, providenciando: a) declaração de hipossuficiente; b) 

certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de proprietário 

do imóvel e cópia da matricula atualizada do imóvel usucapiendo; c) planta 

do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade 

técnica) do profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor 

acerca da existência ou não de ações possessórias com o bem 

usucapiendo como objeto. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intime-se .Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003459-77.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALISSA GIGLIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003459-77.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003463-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003463-17.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002638-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE ALMEIDA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. S. (RÉU)

V. C. D. S. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002638-73.2018.8.11.0002 

Vistos. Da análise da petição inicial verifico que, a parte autora requer os 

benefícios da justiça gratuita, porém a presente ação não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinada pela demandante, nos 

termos do artigo 99 § 4°do CPC. Outrossim, deixou de juntar aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC: 6.16.26.57 – Além dos requisitos genéricos constantes do Capítulo 

1, Seção 1.1 desta Ordem de Serviço, a petição inicial da Ação de 

Usucapião deverá conter: a) certidão do registro imobiliário acerca da 

existência ou não de proprietário do imóvel; b) nome e endereço completo 

do proprietário com transcrição no registro imobiliário; c) planta do imóvel, 

memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do 

profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; e) lista dos confrontantes. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emenda à inicial, providenciando: a) declaração de hipossuficiente; b) 

certidão do registro imobiliário acerca da existência ou não de proprietário 

do imóvel e cópia da matricula atualizada do imóvel usucapiendo; c) planta 

do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade 

técnica) do profissional que assina a planta; d) certidão do distribuidor 

acerca da existência ou não de ações possessórias com o bem 

usucapiendo como objeto; e) informe a qualificação completa do requerido, 

nos termos do art. 319, II do CPC para que este juízo possa realizar a 

consulta de endereço do requerido. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. Intime-se .Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004078-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUELY CARNEIRO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004078-07.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, para efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, 

do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004749-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. Z. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

CARLA EVELIN ZAUZA OAB - 956.495.491-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004749-98.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o 

que impossibilitará a realização da audiência anteriormente designada, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto 

de 2018 às 16h30min. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003462-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR KNORR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003462-32.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003772-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CEZAR DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003772-38.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que parte autora requer o 

pagamento dos débitos acostados na exordial, fundamentando o seu 

pedido com notas fiscais e seus respectivos canhotos de entrega. Tem-se 

que na Ação Monitória é indispensável a prova escrita e literal da dívida. 

No entanto, verifico que o autor colaciona aos autos duas planilha de 

débito, conforme verifica-se no ID Doc. 13224033- pg. 2 e 8; e ID. Doc. 

13124625, com valores divergentes, bem como o valor atribuído à causa, 

bem assim não comprovou o pagamentos das custas e taxas judiciais 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, e 700, §4º, ambos do CPC): 1. Instruir aos autos a memória de 

cálculo com o débito atualizado, devendo adequar o valor da causa. 2. 

Juntar aos autos o comprovante de recebimento de mercadoria da Nota 

Fiscal nº450065( ID. Doc.13124033) , o qual foi mencionado na exordial. 3. 

Comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.. Várzea Grande/MT, 26 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000945-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Impulsiono estes 

autos, intimando a parte Exequente, ante o depósito da RPV pelo TRF1 

através do ofício COREJ/IT nº 0165082, para apresentar os dados 

bancários do beneficiário do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

transferência do valor depositado. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 

2018. NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000946-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Impulsiono estes 

autos, intimando a parte Exequente, ante o depósito da RPV pelo TRF1 

através do ofício COREJ/IT nº 0165083, para apresentar os dados 

bancários do beneficiário do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

transferência do valor depositado. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 

2018. NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000939-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Impulsiono estes 

autos, intimando a parte Exequente, ante o depósito da RPV pelo TRF1 

através do ofício COREJ/IT nº 0165079, para apresentar os dados 

bancários do beneficiário do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

transferência do valor depositado. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 

2018. NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000936-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

UNIÃO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Impulsiono estes 

autos, intimando a parte Exequente, ante o depósito da RPV pelo TRF1 

através do ofício COREJ/IT nº 0165080, para apresentar os dados 

bancários do beneficiário do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

transferência do valor depositado. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 

2018. NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000938-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Impulsiono estes 

autos, intimando a parte Exequente, ante o depósito da RPV pelo TRF1 

através do ofício COREJ/IT nº 0165081, para apresentar os dados 

bancários do beneficiário do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

transferência do valor depositado. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 

2018. NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 248967 Nr: 8544-42.2010.811.0002

 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: CLARICE ALVES ALMEIDA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono estes autos intimando as partes para no prazo 

de 10(dez) dias, apresentarem alegações finais.

Arleci Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 269152 Nr: 8994-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 269152 Nr: 8994-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250214 Nr: 9586-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOS SANTOS FERRAZ, JULIANO BLANCO 

CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603, MAURA 

CECILIA GREGORIO DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos intimando a parte Exequente, por sua Procuradora, 

para manifestar sobre a impugnação à Execução de fls. 163 no prazo de 

10 (dez) dias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004876-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE COSTA PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 9 de outubro de 2018, 

às 14h15min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo 

constar no mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, 

caput, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004853-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA AZEVEDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028428/6/2018 Página 520 de 557



FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

c/c Tutela Antecipada” intentada por RUBIA AZEVEDO DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, pessoas jurídicas de 

direito público, também qualificadas, na qual se alega, em síntese, ser a 

autora curadora de sua falecida filha Andreza Cassiane Azevedo dos 

Santos e responsável pelo neto, filho de Andreza e, por essa razão, estar 

sofrendo necessidades, uma vez que vivia do amparo percebido pela 

filha. A autora alega nunca ter trabalhado, uma vez que cuidava da filha e 

do neto, sendo que todos vivam do amparo social percebido pela Sra. 

Andreza que, todavia, veio a falecer depois de dias de tratamento e 

internação primeiramente no Pronto- Socorro de Várzea Grande, quando 

passou mal e foi internada com diagnóstico de infecção urinária grave, 

com posterior constatação de que se tratava de metástase (câncer 

avançado), com necessidade de UTI. Na sequência, a jovem teria sido 

transferida para o hospital Julio Muller, onde passou por uma cirurgia de 

apendicite, sem autorização da mãe, e passou por dias vomitando sangue, 

tendo se submetido a novo procedimento cirúrgico para retirada do 

pâncreas e metade do intestino delgado, com novo diagnóstico de 

diabetes tipo grave. Posteriormente, após obter o resultado da biopsia, foi 

constatado que a falecida não estava com câncer, mas com pancreatite, 

com probabilidade de melhora mediante uso de medicamentos, vindo a 

apresentar melhora. Entretanto, dias depois, ela foi novamente submetida 

à cirurgia, sem autorização, e quando a autora pôde ver a filha, verificou 

que os aparelho de medicação estavam cobertos com panos verdes, o 

aparelho que marcava a frequência cardíaca estava em 125 vermelho, a 

paciente estava com os olhos cobertos por esparadrapo, o ar do cano 

soprava em suas bochechas e as mãos estavam geladas, tendo o 

“professor” informado que os batimentos vermelhos significavam ataque 

cardíaco, porém nada foi feito. Narra que no dia 3.3 recebeu uma ligação 

do hospital, solicitando os documentos da falecida, ocasião em que, ao 

chegar à instituição, foi informada de que a filha havia falecido de choque 

refratário, porém, ao tentar emitir a certidão de óbito, teve que retornar ao 

hospital, pois faltava um dado no prontuário, tendo o médico emitido novo 

documento acrescentando como causa da morte as seguintes 

informações: “sepse abdominal, pancreatite aguda, neuro hemorrágica, 

esquizofrenia e retardo mental leve” (sic). Por todo o ocorrido, alega ter 

suspeita de que a sua filha já estava morta desde o dia anterior, sendo 

clara a falha do sistema de atendimento público, pugnando, por isso, pela 

concessão da tutela de urgência, a fim de que os réus sejam obrigados a 

lhe pagar um salário mínimo mensal para que não venha sofrer mais 

danos, já que ficou desprovida de qualquer recurso desde a morte da 

filha. É o relatório. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 

300 do novo 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. É de fácil constatação a 

ausência dos requisitos acima descritos, primeiramente porque o pedido 

de imposição aos réus de pagamento mensal de um salário mínimo à 

autora está baseado em fatos que exigem produção prova 

(responsabilidade dos requeridos pela morte da filha), não se 

visualizando, assim, ao menos nessa fase processual, a probabilidade 

desse direito. De igual modo, não restou demonstrado o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há nos autos 

qualquer comprovação de que a autora dependia financeiramente da filha 

ou de que esteja passando necessidades. Diante do exposto, não 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida requerida, 

com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, indefiro o pedido. Com fulcro no 

art. 334 do CPC, designo para o dia 9 de outubro de 2018, às 14h30min, a 

audiência de conciliação, devendo ser citados os réus 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, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008594-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE BENEDITA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008594-07.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ELENICE BENEDITA 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 que manifeste sobre o laudo pericial retro, no prazo de dez 

dias. . OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 27 de junho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002860-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY REZENDE FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, manifestar sobre a 

impugnação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 2018-06-27

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FAGUNDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002494-36.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: ZILMA FAGUNDES DE SOUZA 

Requerido: RÉU: INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora a manifestar sobre 

proposta de honorários periciais, no prazo de dez dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 27 de junho de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005032-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON IZIDORO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Cuida-se de “Obrigação de Fazer” intentada por ADILSON IZIDORO 

MARQUES, qualificado nos autos, em face do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, igualmente qualificado, na qual se quer ordem judicial que 

garanta ao autor a baixa do veículo VW Quantun, ano/modelo 1986, placa 
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AT-4033, na base de dados do réu. Esclarece-se que o autor vendeu o 

referido veículo no ano de 1989 e que, até a presente data, não foi 

transferido a propriedade para o adquirente, afirmando-se que o autor 

teve conhecimento de que o veículo deixou de transitar há mais de 21 

anos, não se sabendo sequer onde encontrá-lo, contudo por necessitar 

renovar anualmente sua carteira de habilitação de deficiente físico, não 

deixou de adimplir com os impostos do referido veículo. Aduz-se que, o 

chefe do setor de veículos do DETRAN reconheceu que o veículo deixou 

de transitar, especialmente por possuir placa amarela. O pedido veio 

acompanhado de documentos. 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. É de 

fácil constatação a ausência dos requisitos acima descritos, 

primeiramente porque o pedido de baixa do veículo está baseado em fato 

que exigem produção de prova, não se visualizando, assim, ao menos 

nessa fase processual, a probabilidade desse direito. Ademais, não se 

visualiza o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso o 

pleito só seja concedido ao final da demanda, sobretudo pelo fato de que, 

apesar da alegação de que o veículo foi vendido em 1989, há mais de 29 

(vinte e nove) anos, portando, apenas agora o autor busca respaldo 

judicial ao seu suposto direito. Diante do exposto, indefiro o pedido de 

tutela de urgência. Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 9 de 

outubro de 2018, às 15h, a audiência de conciliação, devendo ser citados 

os réus 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, CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004567-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA VIEIRA DE ARRUDA (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: 1004567-15.2016.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: ALBERTINA VIEIRA 

DE ARRUDA 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, 27 de junho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006516-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO CORREA DA COSTA (AUTOR)

VILMA VASCONCELOS SOARES (AUTOR)

JOSETTE ANTONIA NASSARDEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Visto. Com fundamento no art. 370 do CPC, converto o julgamento em 

diligência e determino aos autores que tragam para os autos, em dez dias, 

a íntegra dos Processos Administrativos 21207/2015 e 651279/2015 ou, 

não sendo isso possível, as cópias das decisões neles proferidas que 

comprovem as invocadas aposentadorias decorrentes de doenças 

incapacitantes. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002577-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. M. (AUTOR)

J. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. V. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - MT10332/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002577-18.2018.8.11.0002 Ação de Exibição de Documentos 

com Pedido Liminar Requerente: José Domingos Marins Requerido: 

Município de Várzea Grande Vistos... JOSÉ DOMINGOS MARTINS, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Exibição de Documentos com 

Pedido Liminar” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, a obtenção da cópia original da Carta de Aforamento Perpétuo 

concedida a Adilson de Souza em 21.6.76, para fins de escrituração do 

imóvel localizado na Rua Carlos de Castilho, quadra 1, lotes 9 e 10, bairro 

centro esportivo, em Várzea Grande. Esclarece ser proprietário dos 

imóveis desde 4.5.2004 e, nessa condição, dirigiu-se até ao cartório 

correspondente para escritura-lo, porém, não pode fazê-lo porque não 

dispunha da via original da referida carta de aforamento, o que motivou o 

seu comparecimento à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em vão, 

uma vez que, depois de decorrido o prazo de 2 meses solicitado pela 

Administração Pública para a localização do documento, foi informado de 

que este não fora encontrado. Requer, assim, com suporte no art. 5º, 

XXXIII, da Constituição Federal, e no art. 396 e seguintes do Código de 

Processo Civil, seja intimado o requerido para apresentar o documento no 

prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua intimação. O requerido foi 

devidamente intimado, mas deixou transcorrer em branco o prazo 

estabelecido, consoante atesta a certidão constante da página 29. É o 

relatório. Decido. Assinale-se, de início, que, a ação foi ajuizada já na 

vigência do Código de Processo Civil de 2.015, e pela nova legislação 

deixou de existir a previsão da exibição de documentos como ação 

cautelar autônoma, passando a pretensão correspondente a ser 

disciplinada no capítulo próprio às provas a serem produzidas no 

processo de conhecimento, segundo se observa do art. 396 da lei 

substantiva, extraindo-se dessa nova previsão que já não subsiste a 

exibição como pretensão autônoma, mas apenas incidental, formulada no 

bojo da própria ação onde se dará a discussão do direito material a que 

relacionada a prova documental, ou ainda, em caráter antecedente, por 

meio da produção antecipada de provas, na forma do artigo 381 do NCPC. 

Tereza Arruda Alvim Wambier e outros, ao estudar tal questão, afirma 

que: “Para exibição de documento ou coisa que encontre na posse da 

parte contrária, o procedimento previsto é o incidente de exibição de 

documento ou coisa regulado nos arts. 396 a 400 do CPC, que terá lugar 

se já houver uma ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá 

lançar mão de ação probatória autônoma, com fundamento no art. 381 do 

NCPC.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Revista 

dos Tribunais, 2015). No mesmo sentido a jurisprudência: APELAÇÃO. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que julgou procedente ação 

cautelar de exibição de documentos, assinando prazo para que o réu 

disponibilize ao autor os documentos pretendidos. Insurgência do réu. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. Ação cautelar ajuizada já na vigência do Código de 

Processo Civil de 2.015, que já não prevê a existência de exibição de 

documentos como medida cautelar autônoma, mas apenas incidental, 

formulada no bojo da própria ação onde se dará a discussão do direito 

material a que relacionada a prova documental (art. 396 e segs. NCCP), ou 

ainda, em caráter antecedente, por meio da produção antecipada de 

provas (artigo 381 e segs. do NCPC). Inadequação da via processual 

eleita que conduz à extinção do processo, por falta de interesse de agir. 

Extinção do processo (ART. 485, VI NCPC), prejudicado o exame do 

mérito.” (TJSP; Apelação 1000653-80.2016.8.26.0177; Rel. Mariella Ferraz 

de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/05/2018; Data 

de Registro: 16/05/2018). “Medida cautelar de exibição de documentos 

com caráter satisfativo. Sentença de improcedência. Na vigência da nova 

ordem processual civil, não há mais interesse processual na ação 

exibitória satisfativa, pois se trata, hoje, de meio de prova incidental na 

ação proposta (art. 396 e ss. do novo CPC) ou, quando muito, deve-se 

propor a produção antecipada de provas para obtenção do documento 

pretendido a fim de fazer o exame do seu conteúdo e verificar interesse 

em propositura de outra ação (art. 381 e ss. do novo CPC). Extinção 

mantida, porém, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, VI, 

CPC” (TJSP; Apelação 1133692-16.2016.8.26.0100; Rel. Soares Levada; 
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Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; j. 13/03/2018).” “BEM 

MÓVEL AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

Pretensão de exibição de documento Cautelar autônoma que deixou de 

existir no CPC/15 - Necessidade de prévio requerimento administrativo. 

Notificação genérica que não se presta a tal finalidade - Ausente interesse 

processual Ação extinta Recurso desprovido, com observação. (TJSP; 

Apelação 1015673-46.2016.8.26.0037; Relator (a): Melo Bueno; Órgão 

Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; j. 27/02/2018) Como se vê, o novo 

Código de Processo Civil excluiu do ordenamento jurídico a medida 

cautelar de exibição de documento como ação independente. A pretensão 

deve ser materializada via produção antecipada de provas ou, em caráter 

incidental, como meio de prova, em ação de conhecimento, nos termos dos 

arts. 381 a 383, da lei substantiva. Diante do exposto, com fulcro no art. 

485, IV, do Código de Processo Civil, declaro extinto o feito sem resolução 

do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

porém a isento do pagamento, em virtude da gratuidade, que ora defiro, 

nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que 

sequer completou a relação processual. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002629-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO GREGORIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. JACINTO GREGÓRIO DE CAMPOS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Ordinária para Percepção de Aposentadoria por Tempo de Serviço 

com Reconhecimento e Conversão do Período Especial, Cômputo do 

Tempo de Serviço Comum e Convertido, e Indenizatória das Verbas em 

Atraso”, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário 

pelo exercício de suas atividades laboradas em períodos especiais e 

comuns. Esclarece que em novembro de 2015 requereu perante a 

autarquia federal o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, pois, 

conforme planilha em anexo, o tempo de serviço especial convertido para 

comum somado aos demais tempos comuns totaliza 35 anos, 3 meses e 

16 dias até 3.11.2015, porém por medidas administrativas o benefício foi 

negado. Diz que os períodos considerados especiais são de 20.7.1998 até 

a presente data, já que ainda labora na empresa Cerâmica Santo André e 

na mesma função, sujeito a agente nocivo, calor e ruído, conforme laudos 

confeccionados por profissionais habilitados, ressaltando que os 

referidos períodos especiais devem ser enquadrados de acordo com a 

época do labor em condições nocivas, sendo que no seu caso, tais 

períodos satisfazem as exigências legais contemporâneas à época. Por 

tais motivos, pede a procedência do pleito, a fim de o réu seja condenado 

a conceder-lhe a aposentadoria por tempo de serviço, com RMI apurada 

com base na média dos 80% (oitenta por cento) maiores salários de 

contribuição desde a competência julho/1994, com o pagamento das 

parcelas em atraso desde o requerimento administrativo, tendo em vista 

contar com tempo suficiente. Junta diversos documentos. Em contestação, 

o requerido sustenta que para as atividades serem enquadradas como 

especiais é preciso que se considere a evolução legislativa e, no caso do 

autor, não há prova robusta e suficiente à caracterização da atividade 

insalubre, sendo irretocável a decisão do perito médico previdenciário que 

considerou o tempo de serviço como comum. Requer, assim, a 

improcedência do pleito. É o relatório. Decido. Ressalte-se, de início, que o 

autor objetiva sua aposentadoria por tempo de serviço laborado em 

atividades especial e comum que, somadas, alcançam o período 

necessário ao benefício, o que exige a demonstração do preenchimento 

dos requisitos legais. De acordo com o art. 52, da Lei n. 8.213/91, o 

benefício da aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a 

carência exigida, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de 

serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino. A 

Emenda Constitucional nº 20 de 1998, em seu art. 9º, inovou a matéria, 

estabelecendo novos requisitos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de serviço, que, a propósito, passou a 

nominar-se “tempo de contribuição”, conforme se observa da redação a 

seguir exposta: “Art. 9° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e 

ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela 

estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o 

direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral 

de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, 

cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: I - contar com 

cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de 

idade, se mulher; e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à 

soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; b) um 

período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo 

que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 

tempo constante da alínea anterior.” Depreende-se, pois, que dois novos 

requisitos passaram a ser exigidos simultaneamente para viabilização da 

aposentadoria: - a idade mínima de 53 anos para os homens e de 48 

(quarenta e oito) anos para as mulheres e - um acréscimo de 20% (vinte 

por cento) do tempo que faltava para a complementação do requisito 

“tempo de contribuição” na data da publicação da Emenda 20. Nota-se dos 

documentos pessoais do requerente que este conta com 58 anos de idade 

até o ajuizamento da ação, restando, portanto, a comprovação do tempo 

de serviço urbano e do período especial por ele trabalhado, a fim de se 

aferir se faz jus ao benefício almejado. Respeitante ao período especial, 

cumpre salientar que o tempo de serviço especial é aquele decorrente de 

serviços prestados em condições prejudiciais à a saúde ou em atividades 

com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumpridos os 

requisitos legais, dá direito para todos os fins previdenciários. No caso em 

tela, diz o autor que o serviço especial foi prestado para a empresa 

Cerâmica Santo André, na qual labora desde 20.7.1998 até a presente 

data, na atividade de servente, executando serviços com calor acima de 

46,20º. O vínculo do autor com a referida empresa veio devidamente 

comprovado por meio de sua carteia de trabalho (Id. 6080236), cabendo 

enfatizar que a CTPS, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça[1], ostenta presunção “juris tantum”, que só pode ser 

desconstituída por meio de prova contrária, o que não constou nos autos. 

Já a insalubridade das atividades desenvolvidas pelo autor foi 

devidamente reconhecida pelo juízo da Sexta Vara do Juizado Especial 

Federal, em sentença proferida em outubro de 2014, cumprindo salientar 

que o benefício de aposentadoria só não lhe foi concedido à época, 

segundo o magistrado, porque na ocasião se constatou que na data do 

segundo pedido administrativo o autor contava com apenas 31 (trinta um) 

anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) tempo de contribuição. Ademais, o 

“Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP” assinado pela empresa 

empregadora Cerâmica Santo André, acostado no Id.6080242, descreve 

as atividades desenvolvidas pelo autor como: “fazer a retirada e 

acondicionamento dos produtos cerâmicos no interior do forno, 

deslocamento para armazenagem e estoque utilizando carrinho de mão” 

(sic). Mais à frente, no item “exposição a fatores de risco”, aponta 

exposição física a calor em 46,20º e a ruído 75dB. Vê-se, pois, que a 

própria empresa declarou a exposição do requerente aos agentes físicos 

prejudiciais à saúde ou à integridade física, de modo que se está diante de 

fato incontroverso, que não depende de provas, nos termos do art. 374, III, 

do CPC, não havendo falar em imprescindibilidade de laudo técnico pericial 

para caracterização e comprovação do tempo de atividade sob condições 

especiais. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. 

COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 

PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. (...) 4. Na hipótese dos autos, o 

Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, 

concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação do Perfil 

Profissiográfico Previdenciário, preenchido com base em laudo técnico da 

empresa, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a 

alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a 

consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 5. 

Acrescente-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário espelha as 

informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado 

como prova da exposição ao agente nocivo, bem como que "não foi 

suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às 

informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se 

podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à 

comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo 'ruído'". 
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(AgInt no AREsp 434.635/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

9.5.2017). 6. Recurso Especial não provido.” (STJ – REsp 1669774/RS, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.6.2017, DJe 30.6.2017 – 

destaquei). Ademais, tal assertiva é corroborada pela sentença proferida 

pelo juízo federal, já mencionada acima, que reconheceu, dentre as 

atividades desenvolvidas pelo autor ao longo da vida, apenas o período de 

20.7.1998 a 3.9.2012 como sendo especial, exatamente o que se pleiteia 

na presente. Assim, restando comprovado que o segurado trabalhou em 

condições insalubres no período acima descrito, pelo desempenho de 

atividades insalubres, expondo-o, assim, aos agentes físicos prejudiciais à 

saúde ou à integridade física, é devido o reconhecimento do tempo de 

trabalho como especial, até porque o § 5º do art. 57 da Lei n. 8.213/91 

está em plena vigência, sendo que, atualmente, não cabe mais dúvida 

quanto à possibilidade de conversão de todo tempo trabalhado em 

condições especiais, para ser somado ao restante do tempo sujeito a 

contagem comum e, consequentemente, fazer jus à aposentadoria por 

tempo de serviço (precedentes do STJ, REsp 1.151.363/MG). Nesses 

termos, considerando que em 2012 o autor já havia obtido o 

reconhecimento de 31 (trina e um) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) 

dias de trabalho e considerando que ele nunca deixou a atividade de 

zelador na empresa Cerâmica Santo André, pode-se concluir que somado 

o período laborado em atividades especiais, ora reconhecido, com o tempo 

total de contribuição do requerente, faz jus ao benefício previdenciário 

pretendido, pois conta com mais de 35 anos de contribuição. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 52 e 57, ambos da Lei 8.213/91, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário intentada por Jacinto Gregório de Campos em face do INSS, 

a fim de condenar o requerido a conceder a este a aposentadoria por 

tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo 

(3.11.2015 – Id. 6080220), com renda mensal inicial (RMI) a ser apurada 

pela própria autarquia federal com estrita observância às prescrições 

legais, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas pelo IPCA-E (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) desde a data fixada na sentença, 

em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97. Os juros moratórios 

que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Por ser ilíquida a sentença, os honorários 

advocatícios deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, 

nos termos do § 4º, II, do art. 85, do Código de Processo Civil, que deverá 

ser calculado sobre o valor da condenação correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). 

Quanto às custas processuais, segundo prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual 

n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da gratuidade da justiça. Recorro, de ofício, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo recurso voluntário, 

intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, remetendo-se, após, os 

autos, à instância superior para os devidos fins. Em obediência às normas 

previstas no art. 1.288, da Seção 17 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), faço constar as seguintes 

anotações: Nome da parte beneficiária: Jacinto Gregório de Campos – CPF 

n. 008.320.433-62; Nome dos pais: João Gregório de Campos e 

Alexandrina de Oliveira Campos. Benefício Concedido: aposentadoria por 

tempo de contribuição; 3. Data inicial do Benefício: 3.11.2015 (data do 

requerimento administrativo; Renda mensal inicial: a ser calculada pela 

própria autarquia federal 5. Data do início do pagamento administrativo: 30 

dias do trânsito em julgado da sentença. Decorrido o prazo recursal, à 

parte autora para requerer o que de direito, em 10 dias. P. R. I. C. [1] 

(AgRg no REsp 1468002/RS – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, j. 16.10.2014, p. DJe 31.10.2014)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001384-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSIA SALES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, AMBROZIA SALES NEVES, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, pois, segundo alega, faz jus ao 

recebimento do benefício previdenciário, em razão do falecimento do Sr. 

Olimpio Alves Marinho, seu companheiro. Diz ter sido companheira do 

falecido à época do óbito deste, relatando que o mesmo já estava 

recebendo aposentadoria por idade. Pugna, assim, pela procedência do 

pleito, com a implantação do benefício desde a data do requerimento 

administrativo. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o 

réu contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, suscitando a prescrição 

quinquenal, rechaçada em despacho saneador (Id. 9370242) e pedindo, 

em caso de eventual condenação, a fixação da correção monetária e dos 

juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, isenção das custas, bem 

como honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e 

com o art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. Alega, por fim, que este 

juízo deve se manifestar especificamente sobre as matérias 

constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual 

recurso extremo. Juntou extrato previdenciário Colhidos os depoimentos 

das testemunhas arroladas e da autora, encerrou-se a instrução, tendo a 

parte autora reiterado os termos da inicial. O réu não compareceu ao ato. 

É a síntese do necessário. Decido. De acordo com a norma inserta no art. 

74 e seus incisos da Lei n. 8.213/91 (Previdência Social), a pensão por 

morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida até 90 

(noventa) dias depois deste; do requerimento, quando requerida após o 

prazo de 90 dias; e, por último, da decisão judicial, no caso de morte 

presumida. Tal benefício está subordinado à demonstração da condição 

de dependente do segurado que, segundo o disposto no art. 16, da 

referida Lei, são: I) cônjuge, companheira, companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido; II) os pais e III) o irmão não emancipado, de qualquer condição, 

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. No caso em apreço, a autora 

era companheira do falecido, segundo se infere na certidão de óbito do de 

cujus, onde consta o mesmo endereço da autora (pág. 29), bem como os 

depoimentos testemunhais, presumindo-se disso a sua dependência 

econômica. A prova testemunhal, por sua vez, coerente e robusta, 

confirma o teor da referida certidão, vez que as testemunhas ouvidas em 

juízo foram uníssonas em afirmar que a autora e o falecido viveram juntos 

como marido e mulher até o óbito do de cujus, caracterizando a existência 

de união estável entre eles. No tocante à qualidade de segurado, 

observa-se que, no presente caso, o de cujus manteve a qualidade de 

segurado da Previdência Pública quando do seu falecimento, ocorrido em 

16.8.2014, uma vez que restou evidenciada o exercício de atividade 

vinculada à Previdência Social até a data do óbito, conforme documentos 

de pág. 31, bem como o fato do requerido não ter negado o pretendido 

benefício por faltar a qualidade de segurado. Presente, portanto, a 

comprovação de que o falecido mantinha a qualidade de segurado quando 

de seu óbito, requisito para a concessão do benefício de pensão por 

morte. A jurisprudência pátria, ao enfrentar casos semelhantes, tem 

compreendido recentemente pela procedência da ação, conforme se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE COMPANHEIRO APÓS A LEI Nº 

9.528/97. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. I- Os documentos juntados 

aos autos, somados aos depoimentos testemunhais, constituem um 

conjunto harmônico, apto a formar a convicção no sentido de que a parte 

autora era companheira do falecido até a data do óbito. (...)”. (TRF-3 – 

AP/SP 00022540620154036141 – Oitava Turma, Des. Federal Newton de 

Lucca, j. 21/05/2018, p. e-DJF-3 de 06/06/2018 - destaquei). 

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 E SEGUINTES DA 

LEI 8.213/91. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO 

DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

A pensão por morte é benefício previdenciário concedido aos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, nos termos do 

artigo 74 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovada a dependência econômica da 

parte autora em relação ao de cujus, nos termos do § 4º do artigo 16 da 

Lei nº nº 8.213/91, uma vez que restou comprovada a união estável, 

conforme prova documental e prova oral produzidas, que demonstram a 

união estável da autora com o segurado falecido, uma vez que se 
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apresentavam como casal unido pelo matrimônio, restando cumprida a 

exigência do § 3º do artigo 16 da Lei nº 8.213/91. (...)”. (TRF-3 – AP/SP 

00009764120124036119 – Décima Turma, Des. Federal Lucia Ursaia, j. 

22/05/2018, p. e-DJF-3 de 30/05/2018 - destaquei). Já o réu não 

apresentou qualquer prova capaz de desconstituir os fatos narradas pela 

autora e por suas testemunhas, enquanto que esta se desincumbiu de seu 

mister ao comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a 

ação através de documentos, que foram concebidos como início razoável 

de prova material, bem como corroborados por prova testemunhal, 

fazendo, portanto, jus ao benefício. Cumpre salientar, ainda, que o fato de 

a autora ser beneficiária de LOAS não impede a concessão da 

aposentadoria rural, cujos requisitos são distintos, tampouco afasta a sua 

condição de trabalhadora rural, sendo vedada apenas a cumulação dos 

benefícios, conforme prevê o art. 20, § 4º, da Lei n. 8.742/93. Quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial, 

pleiteado pela parte requerida, cabe assinalar que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que 

torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e 

levando-se em conta a condição da autora de pessoa humilde e 

hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do benefício, 

só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva 

do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação da tutela de 

urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo de dano. 

Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, agora em 

sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 

302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com 

suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido 

formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder à requerente, 

o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário mínimo, a 

partir da data do requerimento administrativo (28.3.2016), bem como o 

abono anual previsto no art. 40 da referida lei. As prestações em atraso 

devem ser pagas de uma só vez e, em razão do julgamento do RE 870947, 

tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da 

Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando a 

incidência do IPCA-E, os valores deverão ser atualizados pelo referido 

índice, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela 

em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). Os juros 

moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09. Concedo o pedido de antecipação de 

tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da 

parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, 

sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da 

ordem judicial. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 

7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do 

CPC. Recorro de ofício (Súmula 490 do STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Ambrosia Sales Neves, portadora do CPF n. 

328.352.051-87; 2. Filiação: Antonio Vieira e Francisca Sales das Neves; 

3. Benefício Concedido: Pensão por Morte; 4. Data inicial do Benefício: 

28.3.2016. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação 

da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo interposição 

de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002410-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Autos 1002410-35.2017.8.11.0002 – PJE Ação Declaratória de Validade e 

Eficácia de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência 

Antecipada Autor: K. Martins Empreendimentos e Investimentos Ltda – “K 

Martins” Réu: Município de Várzea Grande Vistos... K. MARTINS 

EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA – “K. MARTINS”, sociedade 

empresária limitada, devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação 

Declaratória de Validade e Eficácia de Ato Administrativo c/c Pedido de 

Tutela de Urgência Antecipada” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado 

nos autos, porque, segundo alega, em síntese, obtteve da Administração 

Pública Municipal de Várzea Grande a concessão dos benefícios dos 

tributos fiscais de ISSQN, IPTU, ITBI, Alvará de Construção Civil e taxas, 

Habite-se e Alvará de Funcionamento, pelo período de 5 anos, entre 

10.2.2015 e 10.2.2020, conforme certidão expedida em 19.3.2015 pela 

Câmara Técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Cultural e Turismo, após Sessão Ordinária ocorrida em 10.2.2015. 

Esclarece que, com base nessa certidão, o Município expediu o Habite-se 

n. 242/2015, assim como o Alvará de Funcionamento/2015, sem a 

necessidade de pagamento de taxas, o mesmo ocorrendo em relação ao 

Alvará de Localização e Funcionamento/2016, até que, em 21.12.2016, em 

fiscalização de rotina, o empreendimento da requerente foi fiscalizado por 

inspetores do requerido e intimado a apresentar alvará de funcionamento, 

regularizar débitos de IPTU, providenciar notas fiscais de serviços e 

regularizar débitos relativos ao ISSQN, sob pena de suspensão da 

Inscrição Estadual e de adoção de medidas previstas no Código Tributário 

Nacional, com multa e interdição do estabelecimento em caso de não 

atendimento no prazo assinalado. Argumenta que, realmente, por 

descuido, não providenciou a renovação do Alvará de Funcionamento e 

que, segundo a Secretaria de Gestão Fazendária do Município, essa 

renovação não seria possível sem o pagamento da taxa respectiva por 

constar débitos pendentes de tributos fiscais no sistema da GEFAZ. 

Informa, ainda, que, de acordo com a referida secretaria, para confirmar a 

isenção dos tributos, seria necessária a cópia do processo administrativo 

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo do 

Município de Várzea Grande, a quem se solicitou tal cópia e de quem se 

colheu a informação de que o processo e seus arquivos não foram 

localizados fisicamente, a ponto de ser necessária a sua reconstituição. 

Afirma que, por conta disso, houve a renovação do alvará de 

funcionamento e a prorrogação do prazo para atendimento da intimação, 

ambos já vencidos, sem que houvesse a reconstituição do processo 

administrativo de isenção fiscal, nisso residindo o perigo da demora. 

Requer, por isso, a concessão da tutela provisória de urgência 

antecipada, consistente na manutenção do ato administrativo que 

concedeu os benefícios de isenção fiscal à requerente, suspendendo-se, 

pois, a exigibilidade da cobrança da taxa para emissão da renovação do 

alvará de funcionamento e localização/2017 e subsequentes e da 

exigibilidade dos tributos fiscais relativos ao ISSQN, IPTU, ITBI, Alvará de 

Construção Civil e taxas, Habite-se e Alvará de Funcionamento, com 

suporte nas alegações de fato e de direito a seguir destacadas e nos 

documentos que instruem a petição inicial. Juntou inúmeros documentos. O 

pedido de tutela provisória de urgência foi deferido. Em contestação, o 

requerido reconheceu o pedido, ao argumentar que a empresa/requerente 

não pode ser penalizada pela desídia da Administração pretérita quanto ao 

zelo e custódia dos documentos e processos que tramitavam em seu 

âmbito e que, em observância aos ditames da boa-fé, segurança jurídica, 

moralidade e demais cânones constitucionais que orientam os atos 

administrativos, opinou pela manutenção da decisão liminar e, no mérito, 

aquiesceu com a pretensão de ser dada validade e eficácia ao ato 

administrativo que concedeu a isenção de tributos fiscais pelo período de 

10.2.2015 a 20.2.2020 (páginas 160-173). É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355 do Código de 

Processo Civil. Conforme exposto na inicial, com vistas à implantação de 

empreendimento hoteleiro no Município de Várzea Grande, a empresa 

requerente formalizou requerimentos de incentivos fiscais referentes aos 

tributos ISSQN, IPTU, ITBI, Alvará de Construção Civil e Taxas, Habite-se e 

Alvará de Funcionamento (IDs ID 5892118, 5892120 e 5892161), o que foi 

concedido pelo prazo de 5 anos, assim se inferindo da certidão emitida 

pelo então Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e 
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Turismo e Presidente da Câmara Técnica (ID 5892162). Posteriormente a 

isso, em 20.7.2015, foi expedido o Termo de Habite-se para Obra 

Comercial (ID 5892163) e, mais adiante, em 29.12.2015, expedido Alvará 

de Localização e Funcionamento (5892165). Contudo, em 21.12.2016, em 

fiscalização de rotina, o empreendimento da requerente foi fiscalizado por 

inspetores de tributos do requerido, que a intimou para apresentar alvará 

de funcionamento, regularizar débitos de IPTU, providenciar notas fiscais 

de serviços e regularizar débitos relativos ao ISSQN, sob pena de 

suspensão da inscrição estadual, sem prejuízo de outras medidas como, 

por exemplo, multa e interdição do estabelecimento (ID 5892168), nisso 

residindo o ponto nevrálgico da questão que motivou o ajuizamento da 

presente ação. Também restou demonstrado que a requerente ao 

procurar o setor correspondente da Administração Pública para se inteirar 

adequadamente dos fatos, foi surpreendida com o desaparecimento ou 

extravio dos autos que originaram a concessão do benefício fiscal. Com 

efeito, levando-se em conta que a comentada certidão assegura à parte 

autora o benefícios fiscais até março de 2020, não há como prevalecer o 

ato administrativo que resultou da inspeção municipal no estabelecimento e 

intimação para que fossem regularizados débitos de IPTU, de ISSQN, sob a 

represália de ter suspensa sua Inscrição Estadual e medidas 

sancionadoras como multa e interdição do estabelecimento, não podendo, 

afinal, o contribuinte, depois de ter sido isento do pagamento desses 

impostos, por iniciativa da própria Administração Municipal, como forma de 

incentivo e fomento à instalação da empresa autora em seu território, 

sofrer punição, ainda no prazo dessa isenção, em decorrência da 

desordem administrativa, visualizada na não localização do processo 

administrativo que culminou com a concessão dos benefícios fiscais. 

Ademais, cumpre ressaltar que a emissão da referida certidão de isenção 

do pagamento de tributos só ocorre depois de observadas as 

formalidades e trâmites legais exigíveis à espécie, isso se inferindo dos 

documentos trazidos aos autos e já mencionados acima, sobretudo do 

conteúdo da própria certidão que diz que “foi aprovada na Câmara 

Técnica de Várzea Grande por ocasião da Sessão ordinária do dia 10 de 

fevereiro de 2015 a concessão de benefícios fiscais à empresa K. 

MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 

12.959.002/0001-91, pelo período de 05 (cinco) anos referentes aos 

seguintes tributos: ISSQN, IPTU, ITBI, Alvará de Construção Civil e Taxas, 

Habite-se e Alvará de Funcionamento.” (sic, página 58). Mostrando-se, 

pois, válido e eficaz o ato administrativo, a inobservância do que foi 

decidido pela própria Administração Pública revela conduta arbitrária e 

abusiva, e viola os princípios que norteiam os atos administrativos, 

cumprindo salientar que o ato administrativo praticado com observância 

das formalidades legais, como neste caso, só poderá ser invalidado, como 

regra, através de procedimento administrativo com garantia ao beneficiário 

do ato invalidando do amplo direito de defesa. Nesse sentido se 

pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, decidindo que “ a 

desconstituição da eficácia de qualquer ato administrativo, que repercuta 

no âmbito dos interesses individuais dos servidores ou administrados, 

deve ser precedido de instauração de processo administrativo, em 

obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal e da 

ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes” (MS n. 8.604-DF, 

Terceira Seção, Rel. Min. Gilson Dipp, Rel. p/ acórdão Min. Hamilton 

Carvalhido, j. 22.6.2005, DJ 6.8.2007). Outro julgado nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 

POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA FHEMIG. LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE 

AUTOTUTELA. RETIFICAÇÃO DO ATO DE REPOSICIONAMENTO NA 

CARREIRA QUE CULMINOU NA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. 

REVELIA DO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 5º, LV, 

DA CF. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF. NULIDADE DO ATO. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO 

INTERPOSTO PELA FHEMIG CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO INTERPOSTO POR MARIA BERNADETE CARDOSO REZENDE 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Em atenção ao princípio 

da autotutela, a Administração Pública tem o poder-dever de controlar os 

seus próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os 

inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder 

Judiciário, em atenção ao princípio da autotutela. 5. O exercício da 

autotutela não se afigura pleno e esbarra nos limites que lhe são impostos 

pelos princípios da segurança jurídica, boa-fé, devi do processo 

administrativo, bem como pela regra da vedação ao comportamento 

contraditório (venire contra factum proprium), normas estas que militam em 

favor do administrado. 6. A partir da promulgação da Constituição Federal 

de 1988, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e 

recursos a eles inerentes, foram erigidos à condição de garantia 

constitucional do cidadão (art. 5º, LV, da CF). Desde então, qualquer ato 

da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera 

de interesses do administrado deverá ser precedido de prévio 

procedimento em que se lhe assegure o efetivo direito de participar e 

inspirar as decisões do Poder Público, na mais plena democratização da 

atividade administrativa. Precedente do STF: RE nº 594.296/MG, DJ em 

21/09/2011. 7. O imperativo de observância ao devido processo 

administrativo também pode ser compreendido como desdobramento do 

princípio da moralidade, pelo qual o Poder Público há de se comportar em 

consonância com os preceitos éticos vazados no ordenamento jurídico - 

honestidade, transparência, lealdade, lisura, retidão, lhaneza. 8. Sob esse 

prisma, busca-se, em atenção ao princípio da segurança jurídica, evitar 

que o administrado seja surpreendido pela mudança abrupta da conduta 

administrativa, não se afigurando possível que, de uma hora para outra, o 

Poder Público rompa com a presunção de legitimidade de seus atos e 

invista contra a liberdade ou a propriedade das pessoas. Do contrário, ou 

seja, tolerando-se a supressão da garantia do devido processo 

administrativo como instrumento de controle do exercício do poder, o 

caminho estaria livre para a prática de arbitrariedades. 9. Reconhecida a 

nulidade do ato administrativo que, ao retificar o reposicionamento do 

servidor público na carreira, reduziu consideravelmente o valor de seus 

vencimentos básicos sem que se lhe houvesse oportunizado o exercício 

do contraditório e da ampla defesa, surge para ele o direito ao recebimento 

das d i ferenças pre tér i tas . ”  (TJMG -  Ape lação Cíve l 

1.0024.14.059318-7/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 1ª Câmara Cível, 

j. 6.3.2018 – Dje 16.3.2018 – destaquei e sublinhei. Nesse contexto, 

pode-se afirmar que, a par do princípio da legalidade, a atividade 

administrativa pública está subordinada a outros princípios como o da 

segurança jurídica, da estabilidade das relações, da boa-fé objetiva e da 

proteção da confiança do administrado, devendo, assim, preservar as 

situações jurídicas consolidadas. Ademais, cumpre ressaltar que, 

segundo restou evidenciado, a requerente em nada contribuiu para o 

desaparecimento do procedimento administrativo que culminou com a 

concessão dos benefícios fiscais, mas a Administração Pública, que 

possui a obrigação de zelar e guardar os procedimentos instaurados e 

que se encontram sob sua responsabilidade, não podendo, desse modo, 

valer-se de sua desorganização ou desídia, para prejudicar o 

administrado, que inclusive requereu sucessivas vezes, em vão, a 

reconstituição do processo. Tanto é verdade, que o próprio ente público 

municipal, ora requerido, reconheceu a validade e eficácia do ato 

administrativo de concessão de benefícios fiscais, assim se inferindo de 

sua peça de defesa e conforme já exposto acima, o que dispensa outros 

comentários a respeito, impondo-se, assim, a total procedência do pleito. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I e III, do Código de Processo 

Civil, homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, a procedência dos pedidos formulados na Ação Declaratória de 

Validade e Eficácia de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência 

Antecipada por K. Martins Empreendimentos e Investimentos Ltda – “K 

Martins” em face do Município de Várzea Grande, para o fim de declarar a 

validade, a manutenção e eficácia do ato administrativo que concedeu a 

isenção dos tributos fiscais referentes a ISSQN, IPTU, ITBI, Alvará de 

Construção Civil e Taxas, Habite-se e Alvará de Funcionamento, no 

período de 10.2.2015 a 10.2.2020, ratificando, assim, a liminar concedida, 

em todos os seus termos. Condeno a Fazenda Pública Municipal ao 

pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida de maior complexidade, o bom trabalho realizado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para os seus serviços. Por outro 

lado, isento-o do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001. Decisão não sujeita ao reexame 

necessário (art. 496, § 3º, III, CPC). Transitada em julgado, à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 dias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004641-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, JOÃO DE CAMPOS, qualificado nos autos em epígrafe, propôs 

“Ação Declaratória de Tempo de Serviço Rural c/c Pedido de 

Aposentadoria por Tempo de Serviço ou Aposentadoria por Idade” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, na qual objetiva a implantação do benefício previdenciário - 

aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, pelo exercício da 

atividade de trabalhador urbano e rural, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira. Relata contar atualmente com 61 

(sessenta e um) anos de idade e ter exercido atividade rural durante 29 

(vinte e nove) anos, no período de 1963/1992, esclarecendo que a partir 

de 1992 trabalhou como empregado com registro em carteira por 9 (nove) 

anos e 11 (onze) meses. Assim, entendendo preencher os requisitos 

necessários à concessão da aposentadoria proporcional por tempo de 

contribuição ou por idade, pleiteia a condenação do réu à implantação de 

um dos benefícios, retroativo à data do requerimento administrativo. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Regularmente citado, o 

requerido contesta o pleito, alegando, em síntese, que a aposentadoria 

híbrida, de acordo com o art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91, só é devida ao 

trabalhador que exerceu atividades rurícolas intercaladas com urbana, 

desde que no momento em que completou o requisito etário mantinha a 

condição de lavrador, que não é o caso do autor, devendo a ação ser 

julgada improcedente. Em caso de eventual condenação, pede a fixação 

dos juros e da correção monetária de acordo com o art. 1-F, da Lei 

11.960/09 e honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de 

Justiça. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual 

reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. É 

a síntese do necessário. Decido. Pelo que se infere da inicial, convicta do 

preenchimento das condições previstas em lei para a obtenção da 

aposentadoria por tempo de serviço ou por idade, o autor pleiteia esse 

aparente direito, enfatizando que trabalhou na zona rural no período de 

1963 a 1992 e que também exerceu atividades urbanas com registro em 

carteira por 9 (nove) anos e 11 (onze) meses. De acordo com o disposto 

no art. 52, da Lei 8213/91. “A aposentadoria por tempo de serviço será 

devida, cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que completar 

25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) 

anos, se do sexo masculino.” A Emenda Constitucional nº 20 de 1998, em 

seu art. 9º inovou a matéria, estabelecendo novos requisitos para a 

concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, que, a 

propósito, passou a nominar-se “tempo de contribuição”, conforme segue: 

“Art. 9° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ressalvado o 

direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para 

o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à 

aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de 

previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, 

cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: I - contar com 

cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de 

idade, se mulher; e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à 

soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; b) um 

período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo 

que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 

tempo constante da alínea anterior.” Depreende-se, pois, que dois novos 

requisitos passaram a ser exigidos simultaneamente para viabilização da 

aposentadoria: - a idade mínima de 53 anos para os homens e de 48 

(quarenta e oito) anos para as mulheres e - um acréscimo de 20% (vinte 

por cento) do tempo que faltava para a complementação do requisito 

“tempo de contribuição” na data da publicação da Emenda 20. A doutrina 

reforça o entendimento exemplificando a chamada “regra de transição”: 

“as regras atuais reclamam o tempo de serviço de 35 anos. Um 

trabalhador que já tenha 25 anos de tempo de serviço deveria labutar por 

mais 10 anos para angariar o direito à aposentadoria integral. Atendendo à 

regra de transição, todavia, será exigido um acréscimo de 20% sobre o 

tempo que resta. Assim, este obreiro cumprirá mais 12 anos para obter a 

aposentadoria integral. Este acréscimo acabou alcunhado de pedágio.” [1] 

O art. 48, da Lei n. 8.216/91, por sua vez, prevê que a “aposentadoria por 

idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade se homem, e 60 

(sessenta) anos se mulher.” Os parágrafos 2º e 3º, do referido artigo, 

estabelecem que: § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o 

trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 2008) § 3o Os 

trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao 

disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela 

Lei nº 11,718, de 2008) Desse modo, no caso dos autos, em que o autor 

pretende ter reconhecidos tanto o seu tempo de trabalho urbano como o 

rural para obtenção da aposentadoria, o benefício só lhe será devido se 

restar comprovado que à época da propositura da ação ele já contava 

com 65 anos de idade e que exercia atividade rural quando do implemento 

do requisito etário. Todavia, de acordo com os documentos contidos nos 

autos, à época da propositura da ação, o autor possuía 61 (sessenta e 

um) anos de idade, como se infere especialmente de sua carteira de 

identidade, não comprovando, que preenche os requisitos para 

aposentar-se e receber o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial 

de declaração de tempo de serviço rural c/c pedido de aposentadoria por 

tempo de serviço ou aposentadoria por idade, por não restar comprovado 

que à época da propositura da ação o autor já contava com 65 anos de 

idade, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 

2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o 

pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos termos 

insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] ROCHA, Daniel 

Machado da e José Paulo Baltazar Júnior, In Comentários à Lei de 

Benefícios da Previdência Social, 10ª ed. rev. e atual. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2011, p. 52)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001288-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FIGUEIREDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. MARIA DO CARMO DE FIGUEIREDO, devidamente qualificada nos 

autos, propôs “Ação Declaratória Cumulado com Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus ao 

recebimento e gozo de férias tidas como não pagas ou concedidas pelo 

réu. Sustenta, inicialmente, a não ocorrência da prescrição quinquenal, 

vez que não houve usufruto do benefício, e pede a condenação do réu à 

concessão e pagamento das férias e terço constitucional de 2007/2008, 

no valor de R$ 1.590,16 (um mil, quinhentos e noventa reais e dezesseis 

centavos); ao pagamento de dois terços de férias de 2008/2009, com 

gozo de 9.1.2012 a 7.2.2012 e 2009/2010, com gozo em 20.1.2014 a 

19.2.2014. Alternativamente, pede a conversão em pecúnia das férias e 

terço de férias referentes ao período de 2007/2008. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. A ação foi inicialmente distribuída 

perante o Juizado Jardim Glória, cuja competência foi declinada para o 

juízo comum, em acolhimento à preliminar sustentada pelo réu que, alegou, 

ainda, em sua peça de defesa, a prescrição quinquenal. No mérito, disse 

que a autora não pleiteou administrativamente o benefício, devendo a ação 

ser julgada improcedente e, em caso de eventual condenação, pediu a 

fixação dos juros e da correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei 

n. 9.494/97. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 
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quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela autora foram atingidas pela prescrição, uma 

vez que dizem respeito aos períodos aquisitivos de 2007/2008, 2008/2009 

e 2009/2010 e a ação foi proposta em 20.10.2017, quando já decorrido os 

cinco anos. Além do que, em que pese tenha a autora afirmado que o 

gozo das férias de 2009/2010 se deu em 20.1.2014 a 19.2.2014, não há 

qualquer prova nos autos acerca disso, tampouco consta pedido 

administrativo, o que ensejaria a interrupção do cômputo do prazo 

prescricional. Outrossim, a jurisprudência mato-grossense tem 

compreendido que o prazo prescricional se aplica a todo e qualquer direito 

contra a fazenda pública, segundo se infere dos julgados a seguir: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – 

INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO - 

ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – VERBAS 

RESCISÓRIAS – DEVIDAS – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL – 1/3 DE FÉRIAS – PAGAMENTO VERIFICADO – 

JUROS E CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Intempestivo o recurso, impõe-se o seu não 

conhecimento. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no 

Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, 

Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. (...)” (Apelação / 

Remessa Necessária 168330/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 5.3.2018, p. no DJE 

9.3.2018) “REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - 

SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO 

DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - 

(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) - ATUALIZAÇÃO 

DO CRÉDITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há suspensão da prescrição prevista 

no artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32, quando não é 

possível identificar se houve requerimento administrativo por parte do 

servidor, tampouco se não há resposta da administração referente ao 

pedido. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem 

relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.3. (...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

81876/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.3.2017, p. no DJE 11.4.2017) Desse 

modo, não havendo nos autos prova de que houve interrupção do prazo 

prescricional e já tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos dos períodos 

aquisitivos pleiteados, impõe-se o não acolhimento do pleito. Diante do 

exposto, acolho a preliminar, reconhecendo a prescrição do direito 

pleiteado pela autora, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, II, do Código de Processo 

Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. Havendo interposição de recurso e ouvida a parte 

contrária, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000113-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA REGINA PADILHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, EDNA REGINA PADILHA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência Antecipada em Caráter Liminar”, em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos da peça 

primeira, pleiteando a sua contratação requerendo a liberação de seu 

veículo que se encontra apreendido no pátio do requerido. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. 

Na sequência a autora desiste do feito e pede a extinção do processo, em 

virtude do referido processo ter sido distribuído em duplicidade. Designada 

a audiência de conciliação, a autora não compareceu ao ato, momento em 

que foi aplicada multa de 1% do valor da causa, com fundamento no art. 

334, § 3º, do CPC. O réu não compareceu ao ato. Devidamente citado, o 

réu não contestou, conforme certidão de pág. 21. É a síntese do 

necessário. Decido. Diante da manifesta desistência da ação expressada 

na petição de págs. 103-104, e considerando que o requerido apesar de 

citado não se manifestou, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência e declaro extinto este feito sem 

resolução do mérito, bem como torno sem efeito a aplicação da multa 

constante no termo de audiência, tendo em vista que o pedido de 

desistência foi protocolado anteriormente a realização do ato. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, levando-se em conta a natureza 

da causa e o tempo exigido para o serviço do profissional. Suspendo, 

porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos por ser a autora 
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beneficiária da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, §3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com 

fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004349-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330977 Nr: 27269-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAMAR IND. MOVEIS PORT TRONCO LTDA

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PLAMAR IND. MOVEIS PORT TRONCO 

LTDA, CNPJ: 15045396000160. 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: 19/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

PLAMAR IND. MOVEIS PORT TRONCO LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ALVARÁ, IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

13169/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$ 18.996,06 - Valor Atualizado: R$ 18.396,06 - Valor 

Honorários: R$ 600,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 27 de junho de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004833-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004833-31.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: SINDICATO DOS 

ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: 

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS Vistos, etc. SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (SINODONTO-MT), qualificado nos autos em 

epígrafe, impetrou de Mandado de Segurança com Pedido Liminar inaudita 

altera pars contra ato tido por ilegal perpetrado pela autoridade coatora 

PREFEITA LUCIMAR SACRE DE CAMPOS do Município de Várzea 

Grande-MT, qualificada nos autos, objetivando a suspensão da rescisão 

contratual do DIRIGENTE SINDICAL OSVALDO SAITO, com o referido 

Município, deflagrada em 07/06/2018 e reintegrá-lo ao mesmo cargo que 

ocupava antes do ato ilegal, por possuir estabilidade sindical provisória de 

até um ano após o término de seu mandato – procedente de sua condição 

de Tesoureiro do Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso. 

Aduz que é servidor público contratado temporariamente pelo Município de 

Várzea Grande desde o ano de 2016 e compõe a Diretoria Sindical do 

Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso no cargo de 

Tesoureiro, sendo que o registro da candidatura se deu em 

setembro/2016, a eleição em outubro/2016 e a posse em novembro/2016. 
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Alega que fora informado da rescisão de seu contrato de prestação de 

serviços, sendo ignorada a estabilidade sindical provisória a que faz jus, 

na condição de Dirigente Sindical. Por fim, pugna pelo deferimento da 

liminar para suspender a rescisão contratual do Dirigente Sindical Osvaldo 

Saito com o Município de Várzea Grande, deflagrada em 07/06/2018 e 

reintegrá-lo ao mesmo cargo que ocupava antes do ato ilegal, respeitando 

suas prerrogativas de dirigente sindical, uma vez que possui estabilidade 

sindical provisória de até um ano após o término do mandato. Ampara a 

sua pretensão à vista do fumus boni juris e do periculum in mora. Com a 

inicial vieram os documentos. É o relato. Fundamento e Decido. Pois bem. 

Vários diplomas legais se preocupam com a estabilidade sindical no 

ordenamento jurídico brasileiro. A atual redação do artigo 543, § 3º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, foi determinada pela Lei 7.543/86, que 

dispõe: “Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou 

associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de 

direção ou representação de entidade sindical ou de associação 

profissional, até 01 (um) ano após o final do mandato, caso seja eleito, 

inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente 

apurada nos termos desta Consolidação”. A legislação pátria está em 

consonância com as regras normatizadas pelo Direito Internacional do 

Trabalho, pois as Convenções 87, 98 e 135, da OIT, fixam diretrizes nesse 

sentido. Gozam da estabilidade, não só os dirigentes sindicais (presidente, 

secretário, tesoureiro e respectivos vices de sindicato, federação e 

confederação), como também os suplentes, ou seja, os não titulares dos 

cargos de representação classista, escolhidos diretamente por seus 

representados, através da eleição, sendo excluídos da tutela os titulares 

ou não de cargos preenchidos por ato da diretoria da entidade, como os 

delegados sindicais. O dirigente sindical poderá ser admitido somente se 

cometer falta grave, definida e regulada pelo art. 482 da CLT, devidamente 

apurada nos termos da lei, através de inquérito judicial prévio. Com efeito, 

a proteção constitucional à estabilidade não derroga, mas sobrepõe a 

regra insculpida no artigo 37, inciso IX, pelo simples fato da Constituição 

não fazer qualquer alusão entre contrato temporário ou contrato definitivo, 

não podendo o intérprete fazer qualquer outra exceção à regra. Nesse 

sentido, o TJMT contempla a situação aqui exposta, onde restou 

reconhecida violação ao preceito constitucional da estabilidade sindical 

por parte da Autoridade Coatora, que exonerou dirigente sindical, mesmo 

contratado precariamente, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRATAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO EMBORA PRECÁRIO. 

RESCISÃO EM OBEDIÊNCIA A TERMO DE AFASTAMENTO FEITO COM O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 

ESTABILIDADE SINDICAL. PREVISÃO LEGAL ESTAMPADA NO INCISO VIII 

DO ARTIGO 8º DA CONSTITIÇÃO FEDERAL E § 3º, ARTIGO 543 CLT. 

IMPOSSIBILIDADE. FERIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 

RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE HUMANA. Ordem concedida por 

maioria, nos termos do voto do primeiro vogal e relator designado. a- O 

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça é parte legítima para 

figura no polo passivo do writ, uma vez que na dispensa atuou como 

simples ‘longa manus’ do CNJ ou do Ministério Público. Exercendo o ato 

administrativo próprio para rescindir o contrato de trabalho, não há como 

deixar de anotar que detém legitimidade e interesse para figurar no polo 

passivo. b- Contrato de trabalho por prazo determinado deve consignar o 

seu termo. Não deve ser considerado contrato temporário o servidor que 

foi contratado há mais de 20 anos, sem prazo determinado e que desde 

então presta serviços ao Tribunal. Servidor contratado nestas condições, 

a rigor do inciso VIII do artigo 8º da Constituição Federal detém estabilidade 

provisória, sendo vedada a sua dispensa a partir do registro de sua 

candidatura a cargo de direção sindical, mesmo na qualidade de suplente, 

até um ano depois de findo o mandato. Viola direito líquido e certo do 

impetrante a dispensa imotivada do servidor ao argumento de cumprimento 

de orientação do CNJ ou mesmo TAC firmado junto ao Ministério Público 

Estadual. (MS Nº 89244/2012, TJMT, Data Julgamento: 10/01/2013). Como 

se sabe, para o deferimento de liminar em mandado de segurança, mister 

se faz a confluência de dois requisitos: “quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida” (art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/09), ou, na lição de 

Hely Lopes Meirelles , fumus boni juris e periculum in mora. Analisando 

sumariamente os fatos e fundamentos expostos, entendo como 

suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão do 

pedido liminar, pois a fumaça do bom direito se faz presente através da 

apresentação de todos os documentos que confirmam a condição de 

Dirigente Sindical do Impetrante, bem como o conhecimento inequívoco da 

Impetrada, quais sejam, o registro da chapa, eleição e posse da Diretoria, 

violando os princípios da dignidade da pessoa humana, o da legalidade e 

da razoabilidade. O periculum in mora se faz presente, na iminente perda 

do direito do Impetrante a que faz jus, ocasionando-lhe prejuízos. A 

Administração Pública no uso de suas atribuições constitucionais pode 

promover a transferência, a redistribuição ou a remoção dos servidores 

pertencentes ao seu quadro funcional, tendo o interesse público e a 

necessidade da administração na gestão de seus recursos humanos. Os 

critérios de conveniência e oportunidade são característicos dos atos 

discricionários que dispensam motivação, bastando, contudo, que esteja 

presente o interesse público. Porém, não há como existir um ato que seja 

propriamente discricionário, mas apenas discricionariedade por ocasião 

prática de certos atos. Isso porque todo e qualquer ato é vinculado, 

quanto menos, ao que se concerne ao seu fim, que é o interesse público e 

a competência. Logo, todo ato administrativo, ainda que discricionário, tem 

de possuir motivação calcada no interesse público, que deve ter por norte 

sempre o interesse público primário, qual seja, o bem comum de toda a 

população, sobretudo quando se tratam de questões relativas à saúde. A 

teoria dos motivos determinantes, preleciona Hely Lopes Meirelles, in 

verbis: “(...) O mérito do ato 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”. Logo a 

teoria dos motivos determinantes busca verificar a validade do ato 

administrativo discricionário, analisando o liame que deve existir entre o 

motivo apresentado pela administração e a finalidade do ato praticado. No 

caso em tela, o que se verifica, é a possível existência de um desvio de 

finalidade do ato, uma velada tentativa de uso do poder discricionário da 

administração, a justificar a prática arbitrária calcada em motivos muito 

distantes de qualquer razão de ordem pública. O ato praticado caracteriza 

desvio de poder ou desvio de finalidade, que ocorre, segundo a 

concepção de Celso de Mello, quando o agente busca uma finalidade 

alheia ao interesse público, a exemplo da prática de ato administrativo para 

benefício próprio ou para prejudicar outrem. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial pacificado no STJ: “ADMINISTRATIVO. 

MILITARES TEMPORÁRIOS LICENCIADOS UM DIA ANTES DE ADQUIRIREM 

A ESTABILIDADE. DISPENSA ANTES DO TÉRMINO DO REENGAJAMENTO. 

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NO CASO CONCRETO. NULIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE DESLIGAMENTO. 1.O entendimento desta Corte 

Superior é no sentido de que, se a dispensa ocorrer antes do fim do prazo 

determinado de (re)engajamento há a necessidade de motivação. 

Precedentes: (AgRg no REsp 675.544/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 28.02.2008, DJ 07.04.2008), (REsp 426610/RS, Rel. Min. 

Paulo Galotti, Sexta Turma, Julgado em 31/08/2005, DJ 03/10/2005, P.344). 

2. No caso concreto, a mera menção à “inconveniência do serviço público” 

não atendeu ao requisito da motivação. Em nenhum momento foram 

expostos, por exemplo, quais os fatos que levaram a Administração 

Pública a concluir no sentido de que o desligamento dos recorridos, antes 

do término do prazo do reengajamento, era inconveniente ao serviço 

público. Atendeu ao requisito da motivação. Em nenhum momento foram 

expostos, por exemplo, quais os fatos que levaram a Administração 

Pública a concluir no sentido de que o desligamento dos recorridos, antes 

do término do prazo do reengajamento, era inconveniente ao serviço 

público. 3. Em um ato administrativo discricionário, a Administração Pública 

possui uma certa margem de liberdade para escolher os motivos ou a 

postura a ser adotada. Todavia, onde houver a necessidade de 

motivação, não poderá a administração deixar de explicitar quais foram as 

razões que lhe conduziram a praticar o ato. 4. A necessidade de 

motivação ocorre em benefício dos destinatários do ato administrativo, em 

respeito não apenas ao princípio da publicidade e ao direito à informação, 

mas também para possibilitar que os administrados verifiquem se tais 

motivos realmente existem. Não é outra a ratio essendi da teoria dos 

motivos determinantes. 5. A ausência de motivação, in casu, acarreta a 

nulidade do ato de licenciamento dos agravados e, por consequência, 

implica a obtenção do direito à estabilidade decenal. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 94.480/RR, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 19/04/2012). Sob o mesmo 

viés, é o entendimento jurisprudencial do TJ/SC, in verbis: “(...) Cabe à 

Administração Pública determinar a lotação de servidor, observando o 
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interesse público e as delimitações estabelecidas pela lei. Em casos nos 

quais se mostre necessária a alteração da lotação, é indispensável que o 

ato, mesmo discricionário, seja devidamente motivado e justificado, sob 

pena de ser revisto e declarado nulo pelo Poder Judiciário. (TJSC – Vistos, 

relatados e discutidos. Reexame Necessário em Mandado de Segurança 

n. 2011.061828-9, de Xaxim Relator: Des. Jaime Ramostidos Florianópolis, 

24/11/2011). Assim, fica evidente que há ausência de qualquer 

justificativa plausível apresentada pelo Impetrado, uma vez que não há 

qualquer motivo razoável que demonstre a existência de interesse público 

para sustentar a retirada do dirigente sindical, ora substituído, de sua 

contumaz função. Por todos os argumentos exposados, patente é o direito 

líquido e certo do Dirigente Sindical OSVALDO SAITO. Presentes os 

requisitos autorizadores a concessão da ordem mandamental em sede 

liminar. A fumaça do bom direito está demonstrada nos argumentos e 

documentos apresentados. De lado outro, o periculum in mora resta 

evidente, pois, poderá resultar dano, ferindo às normas nacionais e 

internacionais que regulamentam e garantem a estabilidade e a 

inamovibilidade do representante sindical. Com isso, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada e determino que a autoridade coatora suspenda a rescisão 

contratual do Dirigente Sindical Osvaldo Saito com o Município de Várzea 

Grande, deflagrada em 07/06/2018 e mantenha a sua permanência na 

vaga anteriormente por ele ocupada, e ainda respeite sua estabilidade e 

inamovibilidade de dirigente sindical. Notifique-se a autoridade coatora, 

para, no prazo de 10 dias, prestarem as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-as do teor desta decisão. Após, colha-se o parecer 

do Ministério Público. Intimem-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito
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LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004991-86.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: LUIS FERNANDO BOTELHO 

FERREIRA, SEBASTIAO BENEDITO CORREA DA COSTA IMPETRADO: 

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS Vistos, etc. Cuida-se a espécie de 

Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de Medida Liminar 

inaudita altera pars, impetrado com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 

5º “caput”, LXIX, da Constituição Federal, por LUIS FERNANDO BOTELHO 

FERREIRA e SEBASTIÃO BENEDITO CORREA DA COSTA, em face de ato 

coator exarado pela Senhora LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (Prefeita do 

Município de Várzea Grande-MT, aduzindo em síntese que a administração 

municipal alterou a carga horária do servidor de 30 (trinta) horas 

semanais, para 40 (quarenta) horas semanais, através da Lei 

Complementar n.º 4.293/2017, contudo não fez a alteração proporcional e 

vinculada ao seu subsídio. Alegam que não questiona a possibilidade 

jurídica e discricionária da administração pública de alterar aspectos do 

regime jurídico de seus servidores, mas é dever da administração 

observar e respeitar os princípios constitucionais que orientam atividade 

administrativa, em harmonia com as demais legislações 

infraconstitucionais que regulamentam a matéria. Pretendem, a concessão 

de MEDIDA LIMINAR para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo 

que deu motivo ao pedido, assegurando o direito dos Impetrantes até o 

julgamento do mérito, conforme artigo 7, inciso III da Lei 12.016/2009, sem 

qualquer prejuízo financeiro aos Impetrantes ou que a administração 

pública abstenha da exigência da jornada superior a 30 horas/semanais, 

sem o respectivo pagamento das horas excedentes. Instruíram a inicial 

com os documentos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. À vista da 

nova legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei 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). Na hipótese, denota-se da inicial, bem como dos documentos 

probatórios a essa anexados, em caráter inicial, a boa aparência do direito 

dos Impetrantes e a razoabilidade da pretensão a uma medida de urgência, 

uma vez que estão sendo obrigados ao cumprimento de uma jornada de 

trabalho superior – acrescida de duas horas diárias, sem a respectiva 

contra partida. Na hipótese, tem-se que os Impetrantes são servidores 

públicos efetivos do cargo de Inspetor de Tributos, aprovado por meio de 

concurso público – (Edital nº 002/SAD/91), com posse no exercício de 

1993, estando há mais de 24 (vinte e quatro) anos de pleno e efetivo 

exercício na função pública. Depreende-se de forma cristalina que a 

ilegalidade está presente, uma vez que cabe à administração pública, 

observar e fazer cumprir os princípios constitucionais que orientam a 

atividade administrativa na execução de seus atos, podendo, adequar e 

promover as correções e ajustes em suas legislações, sem contudo, ferir 

direito ou garantias, pertinente ao impetrante exercer seus atos 

administrativos. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. MOTORISTA. 

AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A RESPECTIVA 

MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS. LABOR EXTRAORDINÁRIO. 

CONFIGURAÇÃO. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO 

VALOR. VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ADVENTO DA LEI 

Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA. Demonstrado que houve a ampliação da 

jornada de trabalho do servidor público sem a respectiva majoração dos 

vencimentos, resta configurado o labor extraordinário, a autorizar o 

pagamento das horas extras. Os juros moratórios serão calculados com 

base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11960, de 29 de junho de 

2009, que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente 

retificada”. (Apelação/Remessa Necessária 75909/2015, Des. Luiz Carlos 

da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 

21/03/2016). Entendimento do STF, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO 

REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO À IRREDUTIBILIDADE 

DE VENCIMENTOS. Fundamento não atacado. Auto-organização 

administrativa. Autonomia. Discussão pretendida. Legislação local. 

Análise. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.É 

pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do recurso 

extraordinário que não impugna todos os fundamentos adotados pelo 

acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2.O Tribunal, no 

julgamento do ARE nº 660.010/PR-RG, assentou que, conquanto o 

servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, A 

AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE 

RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA CONSISTE EM VIOLAÇÃO DA REGRA 

CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 3. O ente 

público, no exercício de competência de auto-organização 

constitucionalmente atribuída, deve deferência para com os direitos e 

garantias previstos no texto da Constituição. 4.As questões relativas à 

divergência de interpretação e à aplicação da legislação que regula a 

jornada dos servidores demandaria a análise da legislação local e o 

reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 

279 e 280/STF. 5.Agravo Regimental não provido”. (ARE 818050 AgR, 

Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, Acórdão 

Eletrônico DJe-251 – Divulg 14/12/2015 – Public. 15/12/2015). Na mesma 

esteira, vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE 

PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A 

CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

1.O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da 

Repercussão Geral do Portal do Supremo Tribunal Federal na internet e 

está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, 

por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação 

remuneratória”. 2.Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico 

remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus 

rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3.A violação da garantia da 

irredutibilidade de vencimentos, pressupõe a redução direta dos 

estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do 

total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja 

pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à 
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nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a 

correspondente retribuição remuneratória. 4.Não há divergência, nos 

autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham 

exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às 

regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido 

compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir 

jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob 

pena de virem a sofrer sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 

5.No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a 

ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de 

trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, 

inciso XV, da Constituição Federal. 6.Recurso Extraordinário provido para 

se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto 

Estadual nº 4345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem 

redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os 

demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova 

sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida 

pelas partes. 7.Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as 

seguintes teses jurídicas: I)A AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO 

SEM ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CONSISTE EM 

VIOLAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS; II)no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto Estadual 

nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica 

aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, 

estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a 

quarenta horas”. (STF, Plenário, ARE 660.010/PR, Relator Ministro Dias 

Toffoli, DJe 19/2/2015). Ademais, o Decreto Municipal 062/2015 

estabeleceu em seu artigo 5º, § 3º que: (...) o servidor deverá cumprir 

integralmente a carga horária determinada pelo concurso, contratação 

e/ou nomeação, evitando desconto na folha de pagamento, referente as 

horas não trabalhadas e outra, porque a Secretaria Municipal de 

Administração reconheceu e fez cumprir a jornada de 30 horas/semanais, 

conforme materializado por meio do Ofício nº 963/GAB/SAD/2017, em 

cumprimento ao Edital e Estatuto, conforme ingresso no serviço público 

municipal. Assim, não restam dúvidas que o fumus boni iuris está 

evidenciado pela flagrante ilegalidade no direito dos Impetrantes ao 

perceberem o pagamento de forma condizente com a obrigação funcional 

compelida, ou seja, não podem ser compelidos a trabalharem mais e 

receberem menos. Violação de preceito constitucional e o periculum in 

mora se faz presente, uma vez que está causando prejuízos financeiros, 

acumulando defasagem salarial. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR 

almejada e, determino que a autoridade coatora, que suspenda o ato 

lesivo, se abstendo da exigência de jornada de 40 horas/semanais, por 

não haver qualquer acréscimo remuneratório aos subsídios dos 

Impetrantes, que sempre cumpriram 30 horas/semanais, conforme Edital nº 

002/SAD/91, violando a regra constitucional da irredutibilidade de 

vencimentos até o julgamento do mérito deste mandamus. Notifique-se a 

autoridade coatora, para no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004852-37.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: JOSIANE BARBOSA 

CARABAJAL IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, 

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos, Cuida-se a espécie 

de Mandado de Segurança, impetrado com supedâneo na Lei 12.016/09, e 

artigo 5º “caput”, LXIX, da Constituição Federal, por JOSIANE BARBOSA 

CARABAJAL NEVES, em face de ato praticado pela PREFEITA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (DIÓGENES 

MARCONDES), aduzindo em síntese que na data de 25/02/2018, participou 

do concurso promovido pela Prefeitura do município impetrado, conforme 

Edital nº 02/2017, de 27/11/2017, onde concorreu a 214 vagas imediatas 

para o cargo de Agente Técnico do SUS – Perfil Técnico em Enfermagem, 

obtendo a 20ª posição na classificação final, conforme resultado 

homologado em 02/04/2018. Alega que, em 18/04/2018 foi convocada para 

apresentar, dentro de 15 (quinze dias), a documentação necessária para 

a investidura no cargo, por meio do Edital de Convocação Nº 

01/2018/PMVG/MT, sendo posteriormente prorrogado o prazo até 

17/05/2018. Assenta que estava em processo de finalização do estágio 

do Curso de Técnico em Enfermagem, junto ao Estabelecimento de Ensino 

CETEM, não teve acesso ao seu diploma, conforme declaração emitida 

pela instituição de ensino. Assevera que apresentou os documentos 

solicitados através do Edital de Convocação, juntamente com a declaração 

emitida pelo CETEM e o seu Histórico Escolar, sendo indeferido de plano. 

Alega ainda, que requereu administrativamente o adiamento da sua 

nomeação para a próxima chamada (Processo nº 516234/2018), sendo 

indeferido pela Impetrada e a sua nomeação cancelada. Pugna pela 

concessão da liminar inaudita altera pars, para que o Impetrado suspenda 

os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a posse imediata 

da Impetrante ou caso não entenda seja determinada a concessão de 

prazo para posse com apresentação de todos os documentos, sendo 

resguardada a sua vaga, garantindo o resultado útil do processo. Instruiu 

a inicial com documentos. É o breve relato Fundamento. Decido. À vista da 

nova legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei 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). Na hipótese, denota-se da inicial, bem como dos documentos 

probatórios a essa anexados, em caráter inicial, a boa aparência do direito 

do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de 

urgência, por considerar que a impetrante obteve aprovação na 20ª 

posição na classificação final de 214 vagas, para o cargo de Agente 

Técnico do SUS - Técnico em Enfermagem. Depreende-se de forma 

cristalina que a ilegalidade está presente, uma vez que verifico que a 

Impetrante juntou aos autos o diploma, estando devidamente capacitada 

para tomar posse ao cargo em que obteve aprovação no mencionado 

concurso público. Há que ressaltar que a autoridade coatora fere de morte 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 266, que 

permite a apresentação de documentos necessários para a investidura na 

da posse, conforme precedentes jurisprudenciais, senão vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INVESTIDURA DO CARGO PÚBLICO. 

EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO ANTES DA POSSE. 

DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 266 DO STJ. SATISFAÇÃO DA 

ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA O CARGO. IMPROVIMENTO. 1. Não há 

porque privar o concursado dos direitos de nomeação e os daí 

decorrentes, ao argumento de descumprimento da exigência referente à 

escolaridade à época da nomeação, sob pena de, carecendo de 

proporcionalidade, importar em sacrifício de interesse maior à própria 

Administração Pública; 2. No momento da posse é que deverá ser exigido 

do candidato nomeado os documentos comprobatórios do preenchimento 

dos requisitos para a investidura no cargo, porquanto, só nessa 

oportunidade, aceitando o servidor as atribuições do cargo assumindo o 

compromisso de bem servir, forma-se a relação jurídica com a 

Administração Pública; 3. “O diploma ou habilitação legal pra exercício do 

cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso 

público” (STJ, Súmula 266); 4. Concurso Público afigura-se procedimento 

administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os 

melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas e, por 

esta razão, é que a Administração deve agir de forma impessoal, 

objetivando apenas e tão-somente atender ao interesse público, cuja 

finalidade somente será alcançada mediante a mescla de princípios de 

cunho constitucional, dentre eles, o da razoabilidade e o da 

proporcionalidade; 5. Apelação não provida. (TJMA – APL: 0272222012 

MA 00361877-05.2018.8.10.0001, Relator: Nelma Celeste Souza Silva 
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Sarney Costa, Data Julgamento: 23/10/2012, Segunda Câmara Cível, Data 

Publicação: 26/10/2012). O direito da Impetrante se extrai de três fatores 

determinantes: Primeiramente a ilegalidade acometida ao ter sua nomeação 

cancelada, impedindo-a de tomar posse e apresentar todos os 

documentos necessários; Segundo, a desarrazoabilidade da medida e por 

fim, o vício de motivação, pois o cancelamento da nomeação em razão da 

não apresentação do diploma ou certidão de conclusão de curso em 

momento anterior à posse fere os dispositivos do próprio Edital 02/2017, 

em especial os itens 17.2 e 17.3. Já a liquidez do direito se expressa no 

próprio cancelamento da nomeação com a consequente exclusão da 

concorrência pela vaga. Além de que houve excesso de formalismo, 

configurando ato desproporcional, uma vez que a apresentação do 

diploma em momento anterior ao prazo legal, ou seja, antes do momento da 

posse, representa ato burocrático eivado de formalismo exagerado. 

Ademais, a Impetrante já possui o Diploma do Curso de Técnico em 

Enfermagem, tendo colado grau em gabinete em 12/06/2018, estando 

devidamente cadastrada no Conselho Regional de Enfermagem de Mato 

Grosso – COREN-MT, conforme certidão emitida pela entidade. Assim, 

diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de 

dano irreparável, sendo imprescindível a concessão do pedido liminar para 

fins de determinar a imediata posse da candidata à vaga pretendida, nos 

termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO LIMINAR almejada e 

determino que a autoridade coatora proceda à nomeação e posse imediata 

da impetrante JOSIANE BARBOSA CARABAJAL NEVES no cargo de 

Agente Técnico do SUS – Perfil Técnico em Enfermagem da Prefeitura de 

Várzea Grande/MT, do Concurso Público – Edital nº 02/2017 até o 

julgamento do mérito deste mandamus. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Expeça-se 

mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário. 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). Int. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002158-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GONCALVES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Trata-se de Ação de 

Concessão de Auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido 

de Antecipação de Tutela, proposta por DANIEL GONÇALVES DE FARIAS 

contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência para a concessão do auxílio 

doença – NB.: 614.097.087-7, mantendo-o ativo até o julgamento do 

processo. Com a inicial vieram os documentos em anexo. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A tutela de urgência, benefício previsto no art.300 

do CPC/15, possui o caráter excepcional, a sua concessão está 

condicionado a efetiva demonstração nos autos dos pressupostos 

essenciais à sua concessão. “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”. Em 

assim sendo, tem-se que a tutela de urgência é uma medida célere, 

evidenciada de plano a probabilidade do direito do Requerente 

conjuntamente com o risco de dano, para que, em sede de cognição 

sumária, o magistrado possa proferir a decisão. Portanto não vislumbro a 

presença dos requisitos para a tutela de urgência do Art. 300 e ss do 

CPC/15, mesmo porque o caso exige maiores dilações probatórias, máxime 

com a resposta da parte ré. INDEFIRO, pois o pedido de Antecipação de 

Tutela. CITE-SE o Requerido com as observâncias e advertências legais. 

Vindo resposta do Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista ao Autor, para, querendo, impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006839-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICE LEITE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006839-45.2017.8.11.0002. AUTOR: WALDICE LEITE DOS SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

Indefiro os pedidos retro, tendo em vista que não é função do judiciário 

diligenciar em prol das partes. Ademais, deverá pleitear pela via própria o 

que de direito. Citem-se os Requeridos, para querendo, contestar com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007027-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. M. D. R. (REQUERENTE)

F. D. M. R. (REQUERENTE)

P. I. D. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007027-38.2017.8.11.0002. REQUERENTE: FANICELIA DE MELO 

RAIMUNDO, PIETRO IBRAHIM DE MELO ROCHA, VINICIUS GABRIEL DE 

MELO DA ROCHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intimem-se as partes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001860-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELUZIANA DALVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001860-06.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ELUZIANA DALVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Vistos, Defiro a Justiça Gratuita. Prossiga com o andamento do feito. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 20 de junho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003426-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HIDEAKI KUZAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Cumpra-se despacho de ID n.º7334076. Expeça-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005093-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL LEONEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005093-11.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GENIVAL LEONEL DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos... Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). 

Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 21 de junho de 2018. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004409-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

JOSE DE CARVALHO MAZINI (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004409-86.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: STOCK CAR PECAS E 

SERVICOS EIRELI - ME IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE 

DE CARVALHO MAZINI Vistos, etc. 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, DECLINO de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar o presente mandamus, em 

favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá, para onde determino a remessa deste processo. Proceda-se 

às anotações e baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338012 Nr: 6263-74.2014.811.0002

 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: MARTA TERESINHA FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 162 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 435449 Nr: 4308-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LIMITADA, GERALDO 

LUIZ GUEDES, JOSE GERALDO GUEDES, LUIS ROBERTO GUEDES, 

VANDERLEI APARECIDO GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES, 

GILMAR LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Pinto Biancardini - 

OAB:5,009, Bruna Elisa Peron Zanatta - OAB:14604, Otacilio Peron - 

OAB:3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Pinto Biancardini - 

OAB:5.009, Bruna Elisa peron zanatta - OAB:14604, Otacilio Peron - 

OAB:3.684-A, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o advogado da requerida, para 

juntar aos autos os dados bancarios como: conta corrente, agência, nome 

do Banco cpf da parte, .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 411491 Nr: 17463-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B

 Vistos em correição.

DETERMINO o bloqueio no valor da ação executória, em conta bancária 

pertencente a (aos) executado (os), suficiente para a quitação do débito 

exigido.

O bloqueio será realizado através do sistema on line BACEN JUD, e assim 

que efetivado, seja a importância imediatamente transferida para a conta 

única do TJMT, de modo que o respectivo valor esteja vinculado ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio judicial.

Efetuado o bloqueio, com ou sem êxito, intimem-se as partes para requerer 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347465 Nr: 13816-75.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA, CNPJ: 

08257247000108. 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: 04/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CLAUDIA 

DE OLIVEIRA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA N° 20142360, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2360/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2014

 - Valor Total: R$17.596,17 - Valor Atualizado: R$16.996,17 - Valor 

Honorários: R$600,00

Despacho/Decisão: Vistos,etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 
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manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413558 Nr: 18648-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTMOTOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

LTDA, CARLOS CELIO DA SILVA JUNIOR, EDSON PEREIRA DA COSTA, 

ALESSANDRA AUXILIADORA SILVA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MULTMOTOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

LTDA, CNPJ: 02573542000189. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MULTMOTOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CARLOS CELIO DA SILVA 

JUNIORE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA N° 20151142, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 11425/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/05/2015

 - Valor Total: R$84.462,53 - Valor Atualizado: R$83.062,53 - Valor 

Honorários: R$1.400,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.400,00 (mil e 

quatrocentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se 

o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela 

parte Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo 

ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429007 Nr: 142-59.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO L DE OLIVEIRA ME, SERGIO LIMA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO L DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 

05421598000106, Inscrição Estadual: 132147416 e atualmente em local 

incerto e não sabido SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, Cpf: 51961423987, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SERGIO 
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L DE OLIVEIRA ME e SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 20152218, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2218/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

 - Valor Total: R$11.853,82 - Valor Atualizado: R$11.323,82 - Valor 

Honorários: R$530,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 530,00 (quinhentos e 

trinta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427351 Nr: 25865-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES PINHEIRO - ME, PAULO ALVES 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ALVES PINHEIRO - ME, CNPJ: 

01166966000166 e atualmente em local incerto e não sabido PAULO 

ALVES PINHEIRO, Cpf: 29898650125, Rg: 369.577-8, 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: 14/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PAULO 

ALVES PINHEIRO - ME e PAULO ALVES PINHEIRO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 20156376, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6376/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$37.792,62 - Valor Atualizado: R$36.792,62 - Valor 

Honorários: R$1.000,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415455 Nr: 19569-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.B. GIRO & CIA LTDA, ORLEU BARROS CIRO, 

ELIZELLE FATIMA GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): O.B. GIRO & CIA LTDA, CNPJ: 

07620709000139, Inscrição Estadual: 133099792, atualmente em local 

incerto e não sabido ORLEU BARROS CIRO, Cpf: 69194580120, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ELIZELLE FATIMA 

GOMES DE MORAES, Cpf: 90771389191, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de O.B. 

GIRO & CIA LTDA, ORLEU BARROS CIROE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 20146263, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6263/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

 - Valor Total: R$20.195,80 - Valor Atualizado: R$19.595,80 - Valor 

Honorários: R$600,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308885 Nr: 4872-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILANIA M.S.FERREIRA-ME, JOSILANIA 

MARTINS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSILANIA M.S.FERREIRA-ME, CNPJ: 

07186203000163, Inscrição Estadual: 132906821 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSILANIA MARTINS SANTOS FERREIRA, Cpf: 

14692659823, Rg: 4362520, Filiação: Jose Saraiva Santos e Arlete Martins 

Pereira Santos, data de nascimento: 01/07/1974, brasileiro(a), natural de 

Ananas-TO, casado(a), Telefone 36917548. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSILANIA M.S.FERREIRA-ME 

e JOSILANIA MARTINS SANTOS FERREIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 20128515, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20128515/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

 - Valor Total: R$12.638,73 - Valor Atualizado: R$11.438,73 - Valor 

Honorários: R$1.200,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Citem-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 
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valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca de Lima 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 26 de junho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 267311 Nr: 8813-47.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINA MARIA DA COSTA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 270866 Nr: 11228-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 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 O EXEQUENTE, para no prazo 

legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 273114 Nr: 15459-73.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIL DE LIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 388449 Nr: 4380-58.2015.811.0002

 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: ELIZABETH FATIMA SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 347434 Nr: 13787-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 397661 Nr: 10102-73.2015.811.0002

 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: ALEANDRA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 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:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente para se 

manifestar acerca da impugnação à execução retro juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 309026 Nr: 5017-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE 

LTDA, GUSTAVO MARIANO SOLER, JOÃO LIMA SOLER FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BROETO MAIA - 

OAB:19.329-E, Felipe Cardoso de souza Higa - OAB:14.500

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que até a presente data não foi realizada 

a perícia judicial, pois quando apresentadas propostas de honorários pelo 

perito, foram todas impugnadas pelo requerente.

 Pois bem, diante complexidade do caso, entendo razoáveis os valores 

cobrados pelo perito em honorários periciais, razão pela qual, arbitro o 

valor de R$ 21.207,50 para a remuneração do perito nomeado a ser pago 

pela parte requerente.

Outrossim, certifique-se a serventia acerca do cumprimento do despacho 

de fls. 349/350.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 18236 Nr: 985-83.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA BOM JESUS LTDA, PAULO 

ROBERTO FERREIRA, ROSALINA PEREIRA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES ALVES 

REAL - OAB:15.434/MT

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 507.
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Ademais, intimem-se as partes para requerer o que de direito.

Expeça-se o necessário, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 18255 Nr: 990-08.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA, AUGUSTO 

ALVES PINTO, RENE ADÃO ALVES PINTO, TRANSPORTES NOVA ERA 

LTDA, JOAO DE CAMPOS PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933-B, ITAMAR DERVALHE - OAB:2142-A

 Vistos,

O RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial de Veículos") é ferramenta 

que permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores -RENAVAM.

Sendo assim, DEFIRO o pedido retro a fim de que seja viabilizada a 

procura de veículos em nome do(s) executado(s) por meio do RENAJUD.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329143 Nr: 25462-19.2013.811.0002

 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: CARLOS ROBERTO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:OAB/MT 9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de realização de vistoria solicitado pela parte requerente, 

tendo em vista que é do requerente ônus de comprovar o alegado e não 

do judiciário, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerente para comprovar os fatos alegados, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 328402 Nr: 24720-91.2013.811.0002

 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: AUMELINDA FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na presente ação 

e ratifico a liminar concedida, nos termos do art. 487, I do NCPC, pelos 

motivos acima elencados e determino a internação de ADELSON 

FERREIRA MARTINS, junto ao CIAPS – Adauto Botelho, visando o 

tratamento necessário, para assegurar a integridade física do Requerido e 

familiares. De conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

de mérito.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no artigo 496, § 3º do NCPC.Certificado o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 370094 Nr: 19519-84.2014.811.0002

 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: RAISSA NATIELE DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do documento f. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 431849 Nr: 2045-32.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intimem-se as partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, 

por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 318611 Nr: 15001-85.2013.811.0002

 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: JOARY CERILO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, sobre pena de 

arquivamento.

 Expeça-se o necessário.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 283761 Nr: 2690-96.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAS DE SOUZA - 

OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certifique-se o decurso de prazo da certidão retro. Após, arquivem-se os 

presentes autos, procedendo com as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289179 Nr: 8714-43.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Aparecida Gonçalves 

Bomfim - OAB:17770-E, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 
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14.970AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

presente pedido e, condeno o ente Requerido, por danos morais, a pagar 

à Requerente, o equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de 

correção monetária e juros legais, contados a partir do 

arbitramento.Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devidamente atualizados.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC.Transitada 

em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.Custas “ex 

lege”.P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 451180 Nr: 12406-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, 

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERRES - OAB:4344-A/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Intimar Doutor Hernan Escudero Guitierrez , defensor de Claudiomar 

Garcia de Carvalho, e Doutor Lauro Gonçalo da Costa, para que no prazo 

legal apresente rol de testemunha na fase do 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 331939 Nr: 686-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7.013 OAB/MT

 Intimar a advogada Vilma Ribeiro da Silva Azevedo (OAB/MT 7.013), 

constituída pelo acusado Gilmar Antonio de Araújo, para comparecer à 

audiência designada, conforme decisão de fls. 438, cujo teor é o seguinte: 

"Vistos. GILMAR ANTÔNIO DE ARAÚJO, por advogado devidamente 

constituído, apresenta resposta à acusação. Na resposta à acusação (pp. 

380/402), a defesa alega a inépcia da denúncia pela ausência de 

individualização da conduta do denunciado e que seja rejeitada a denúncia 

nos termos do art. 395, I, do CPP. Subsidiariamente requereu a absolvição 

sumária, aduzindo ter agido em legitima defesa e por fim, a 

desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão 

corporal. É a síntese. DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo 

que a denúncia contém dados configuradores da imputação criminosa, 

havendo referência à conduta do réu, sendo descabido falar em inépcia 

da denúncia. Anote-se que na peça acusatória se constatou a presença 

dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, quando do 

recebimento da denúncia. Quanto ao mérito, sustentado pela defesa, é 

uma tese a ser discutida ao fim da instrução criminal, uma vez que há 

lastro indiciário suficiente contra o acusado nas oitivas e demais 

elementos do inquérito policial. Assim, não verifico: existência manifesta 

de causa excludente da ilicitude do fato; a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente; que o fato narrado evidentemente 

não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. Designo AIJ para o 

dia 13 de agosto de 2018, às 14h00min, com o cumprimento do art. 411, § 

8º, do CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, independente 

da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem 

estabelecida no caput do referido artigo. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 218937 Nr: 14326-98.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Intimar o advogado Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), constituído 

pelo acusado Renato Alexandre da Silva, para comparecer à audiência 

designada para o dia 13/08/2018 às 15h30min, devendo trazer as 

testemunhas Arlindo da Costa Santos e Paulo Manoel de Almeida, 

independentemente de intimação, conforme afirmado expressamente às 

fls. 220,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 394350 Nr: 7989-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT

 Intimar o advogado Francisco Anis Faiad (OAB/MT 3520), constituído pelo 

acusado Evanildo Laurindo da Silva, para comparecer à audiência 

designada, conforme decisão de fls. 575, cujo teor é o seguinte: "Vistos. 

GILMAR ANTÔNIO DE ARAÚJO, por advogado devidamente constituído, 

apresenta resposta à acusação. Na resposta à acusação (pp. 380/402), a 

defesa alega a inépcia da denúncia pela ausência de individualização da 

conduta do denunciado e que seja rejeitada a denúncia nos termos do art. 

395, I, do CPP. Subsidiariamente requereu a absolvição sumária, aduzindo 

ter agido em legitima defesa e por fim, a desclassificação do delito de 

homicídio tentado para o crime de lesão corporal. É a síntese. DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, observo que a denúncia contém dados 

configuradores da imputação criminosa, havendo referência à conduta do 

réu, sendo descabido falar em inépcia da denúncia. Anote-se que na peça 

acusatória se constatou a presença dos requisitos do art. 41, do Código 

de Processo Penal, quando do recebimento da denúncia. Quanto ao 

mérito, sustentado pela defesa, é uma tese a ser discutida ao fim da 

instrução criminal, uma vez que há lastro indiciário suficiente contra o 

acusado nas oitivas e demais elementos do inquérito policial. Assim, não 

verifico: existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a 

existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente; que 

o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade 

do agente. Designo AIJ para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h00min, 

com o cumprimento do art. 411, § 8º, do CPP, com oitiva de todas as 

testemunhas presentes, independente da suspensão da audiência, 

observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput do referido 

artigo. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 319051 Nr: 15426-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, ROMULO NOGUEIRA DE 

ARRUDA, MARCELO OLIVEIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS CORRÊA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323 MT

 Intimar o Advogado Willian Marcos Vasconcelos(OAB/MT 11.323), 

Defensor do acusado Luis Carlos Corrêa de Mello, para que no prazo legal 

Apresente Alegações Finiais nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 261764 Nr: 518-21.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE ALVES GARCIA, MARCOS BRAGA 

MENDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573, Eliane Cunha Rodrigues da Cruz - 

OAB:23.268

 Intimar o advogado Carlos Garcia de Almeida (OAB/MT 2573), constituído 

pela acusada Sirlene Alves Garcia e a advogada Elaine Cunha rodrigues 

da Cruz (OAB/MT 23.268), constituída pelo acusado Marcos Braga 

Mendanha, para que apresente Alegações Finais por memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 395389 Nr: 8679-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TACEO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:OAB/MT15.046

 Intimar o advogado Yuri Robson Nadaf Borges (OAB/MT 15.046), 

defensor do acusado Weberson Taceo Correa, para no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar o rol das testemunhas que irão depor em plenário 

do Juri, oportunidade em que também poderá juntar documentos e/ou 

requerer diligências, conforme previsto no art. 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 491440 Nr: 8896-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO, 

EWERTON RODRIGUES DE LIMA, KAIO EDUARDO DE OLIVEIRA, JORGE 

LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Marcos Fellipe Rocha e Silva - OAB:24471, MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Intimar o advogado Marcos Fellipe Rocha e Silva (OAB/MT 24.471), 

constituído pelo acusado Alexandre de Amaral Teophiro Ribeiro, bem como 

a advogada Marilene Alves (OAB/MT 7.474), constituída pelo acusado 

Kaio Eduardo de Oliveira, para no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestarem sobre o endereço das testemunhas ausentes e insisitidas, 

conforme decisão proferida em audiêcia, cujo teor é o seguinte: “Vistos. 1. 

Homologo a desistência requerida. 2. Defiro os requerimentos do MP e das 

partes, dê-se vistas dos autos para manifestações referente ao endereço 

da testemunha ausente. 3. Após, voltem-me os autos conclusos para 

designação de continuidade da AIJ”.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 429982 Nr: 797-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIVAL MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12586

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Janival Marques de Arruda, Rg: 13723251 SSP MT 

Filiação: Deolindo José de Arruda e Maria do Rosario Muniz de Arruda, 

data de nascimento: 25/11/1980, brasileiro(a), natural de Varzea 

grande-MT, solteiro(a), Endereço: Av. Dom Orlando Chaves, Bairro: 

Manga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, compareça na Secretaria da Segunda Criminal, 

no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para que 

manifeste seu interesse na restituição dos objetos apreendidos nestes 

autos, cópia em anexo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 537716 Nr: 8720-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RENAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RODRIGO DE BRITO 

MOTTA CARVALHO - OAB:24402/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado e dos advogados MARIO 

DONAL SPALATTI E PATRÍCIA NUNES DO CARMO do inteiro teor da 

decisão que segue: "Vistos etc.Quanto ao pleito de restituição de coisa 

apreendida juntado às fls. 80/83, o requerente não trouxe autos 

documentação probatória autenticada, o que inviabiliza a análise da 

veracidade das alegações esposadas.Assim, intime-se o requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos documentação hábil 

devidamente autenticada e, se for o caso, com firma reconhecida.Após, 

novamente ao MP para se manifestar.Por fim, intime-se com urgência a 

defesa do acusado para que apresente no prazo legal defesa prévia. 

Int.Cumpra-se"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 530850 Nr: 4862-98.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CARLA FIGUEIREDO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Intimação da advogada devidamente habilitada nos autos para 

comparecer em Audiência de instrução e Julgamento no dia 03 de Julho de 

2018 às 15:00 no Fórum desta comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524913 Nr: 1324-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINS, 

WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA, AROLDO DE ASSUNÇÃO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Aroldo de Assunção Faria, Rg: 26974070 SSP MT 

Filiação: Manoel Ramalho da Costa Faria e Santa Monica de Assunção, 

data de nascimento: 15/07/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), autônomo, Endereço: Rua Barão de Maracaju, 53, Lote 32, 

Bairro: Jardim Itororó, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 05 de Julho 

de 2018, às 14h:05 min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Os acusados Wenderson Gonçalves de Souza, Carlos Eduardo Duarte 
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Martins, notificados pessoalmente às fls. 92/93 e 95/96, e Aroldo de 

Assunção Faria, notificado por edital às fls. 113, apresentaram defesa 

preliminar às fls. 94 e 117/119, não suscitando preliminares, postergando 

a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Wenderson Gonçalves de 

Souza, Carlos Eduardo Duarte Martins e Aroldo de Assunção Faria.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de julho de 2018, às 14h15min.

Citem-se e intimem-se os acusados Wenderson, Carlos e Aroldo (edital), 

intimando-se ainda a Defensoria e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 518525 Nr: 23645-75.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21593/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para 

comparecer em audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 

25 de julho de 2018, às 15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534764 Nr: 7110-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA STEFANY DA SILVA RODRIGUES, 

JOÃO BARACAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIK NEVES BARACAT - 

OAB:OAB/MT 18.525

 Tendo em vista o substabelecimento juntado aos autos, intimo o advogado 

habilitado para que no prazo de 05 (cinco) dias informe dados 

complementares da rè Erika stefany da Silva Rodriguês a fim de viabilizar o 

cumprimento do mandado de notificaçaõ, bem como do Alvará de soltura.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527493 Nr: 2886-56.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para apresentar as 

contrarrazões recursais nos autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 482611 Nr: 3478-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCISCO ROMÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisao que segue: 

"Vistos etc.Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação, ante à 

manifestação de fls. 129.Intime a defesa do apelante para apresentar 

suas razões de recurso, após o Ministério Público para as 

contrarrazões.Após, proceda-se a Gestora Judiciária na forma prevista 

no art. 346 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - Foro Judicial.Feito isso, subam os autos para apreciação do E. 

Tribunal de Justiça.Int.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 532485 Nr: 5688-27.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE ARRUDA, LUIZ FELIPE 

DA SILVA BRASILEIRO, MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS, DEYVISON 

DE SOUZA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hariadiny halessa de 

almeida lobato - OAB:22992, RAUL COELHO CURVO - OAB:11.732

 DR. RAUL COELHO CURVO - OAB/MT 11.732 e DRA. HARIADINY 

LOBATO - OAB/MT 22.992, da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 05 de Julho de 2018 às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 505333 Nr: 16599-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA, 

KAROLINA SOUZA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WILSON MATTOS 

FOLLES - OAB:23974/O

 DR. CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - OAB/MT 23974, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 03 de Julho de 2018, às 

14:15 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390743 Nr: 5782-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON ALVES DA SILVA, ELIVELTON DA 

SILVA NOGUEIRA, WEVERSON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAILTON ALVES DA SILVA, Filiação: 

Jane Aparecida da Silva e Jair Alves de Souza, data de nascimento: 

03/05/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), entregador, 

Telefone 65-9626 4741 e atualmente em local incerto e não sabido 

ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA, Rg: 22696563, Filiação: Silvina 

Rodrigues da Silva Amilto Santana de Nogueira, data de nascimento: 

22/12/1993, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, solteiro(a), lava 

jato-desempregado/servente, Telefone 9324-4437. 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. INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO, QUE 

ATUALMENTE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DA 

SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS TRANSCRITO EM RESUMO..

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:1. 

ABSOLVO os réus ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA e WEVERSON DE 
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SOUZA SANTOS da acusação de terem praticado o crime previsto no art. 

157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, o fazendo com suporte no art. 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal;2. CONDENO o réu JAILTON 

ALVES DA SILVA por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II, do Código 

Penal, à pena de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO 

a ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o 

pagamento de 15 (QUINZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato;ISENTO o condenado, que foi 

assistido pela Defensoria Pública, do pagamento das custas 

processuais.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando o acusado 

WEVERSON DE SOUZA SANTOS imediatamente em liberdade, se por outro 

motivo não tiver que permanecer preso. Com o trânsito em julgado, 

FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara 

Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, 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).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública e o réu WEVERSON e, pela via editalícia, ELIVELTON e JAILTON .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 21 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 496234 Nr: 11741-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGO DE CAMPOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS RODRIGO DE CAMPOS 

MARTINS, Rg: 18793860, Filiação: Wilma Maria de Campos e Moises 

Bomdespacho de Santana, data de nascimento: 06/05/1987, brasileiro(a), 

natural de Ros[ario Oeste-MT, convivente, operador de draga, Telefone 

99232-8759. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, MARCOS RODRIGO DE CAMPOS 

MARTINS praticou crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta escrita por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 20 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 423655 Nr: 23912-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GODOES DA LUZ, CLEBERSON 

RODRIGUES SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 DESIGNO audiência em continuação para o dia 23/AGO/2018 às 14h00.

INTIMEM-SE os réus, o Advogado do acusado CLEBERSON e a 

testemunha Marcelo Farias Rodrigues, nos moldes pleiteados pela defesa 

(fl. 1.430/1.430-v).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, notadamente por se tratar de processo 

inserido na Meta 04 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 430752 Nr: 1302-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, 

EDIMAR DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, DORVALINO GLERIAN - OAB:OAB/MT 18.906

 Diante do trânsito em julgado da decisão colegiada (fl. 366), EXPEÇAM-SE 

guias de execução definitiva nos termos do acórdão (fl. 355/363-v), 

REMETENDO-AS à 2ª. Vara Criminal da Capital.

Ciência às partes.

Após, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 520942 Nr: 24970-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO PEREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu EDINALDO PEREIRA DE 

BARROS, o qual, por intermédio de seu Advogado, se reservou o direito 

de analisar o mérito em sede de alegações finais (fl. 149/150).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

DETERMINO, contudo, que este processo aguarde em gabinete até que 

haja pauta disponível para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 321530 Nr: 17937-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES FERRAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA 

OAB/MT SOB N° 11383 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS 

MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 412222 Nr: 17904-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GLADKI PETRENKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - 

OAB:18.506, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4574

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16/08/2018 às 

14h15.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas Marcelo Henrique 

Alves e Ricardo Siqueira da Costa, o advogado de Defesa e o Ministério 

Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 530090 Nr: 4432-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESEQUIEL FLORENTIN PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido formulado pelo advogado de GILBERTO LEITE DOS 

SANTOS requerendo a restituição da motocicleta HONDA/NXE 300, 

ano/modelo 2013/2014, cor azul, placa NPH-33231 (fls. 79/83), apreendida 

no dia 08/03/2018 em posse do réu ESEQUIEL FLORENTIN PIRES (fl. 15).

Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou contrário à 

pretensão, ao argumento de que o próprio requerente informou que 

vendeu a motocicleta, mas como não recebeu o valor, registrou um BO 

falso de furto (fl. 95/99).

Pois bem.

Analisando os autos, observo que o requerente afirmou que deixou a 

motocicleta na “Pedra” para ser vendida, mas que não recebeu o valor 

acordado e, como o veículo teria sido repassado à terceiro, registrou um 

falso Boletim de Ocorrência de furto, com o intuito de reaver o bem.

 O pedido, por ora, não pode ser deferido, pois, como noticiou o próprio 

requerente, ele colocou a motocicleta para ser comercializada na 

localidade denominada “Pedra”, de forma que eventual falta de pagamento 

não o autorizava a noticiar a falsa ocorrência de furto para reaver o bem.

Na verdade, o requerente deveria ter buscado solucionar a falta de 

pagamento na seara cível.

Ademais, ainda deve ser esclarecido a que título o réu Ezequiel Florentin 

Pires estava na posse da motocicleta apreendida e objeto do presente 

pedido.

Assim, tendo em mente que o bem apreendido ainda interessa ao deslinde 

da ação penal, INDEFIRO o pedido.

 INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 450991 Nr: 12331-69.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLDOA, MTLDSO, SDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:OAB//MT 12.726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para a advogada ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO, 

OAB/MT 12.726, para no prazo de cinco dias, manifestarem acerca do 

relatório psicossocial, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 437952 Nr: 5667-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE LEITE DE OLIVEIRA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY FERNANDES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:OAB//MT 12.726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:OAB//MT 12.726

 INTIMAÇÃO para a advogada ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO, 

OAB/MT 12.726, para no prazo de cinco dias, manifestar acerca do 

relatório psicossocial, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 499262 Nr: 13341-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÉIAS ALVES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/O

 Código: 499262

VISTOS ETC

O acusado na Defesa preliminar pugnou pela absolvição sumária, no 

entanto, não comprovou a existência de excludente de ilicitude, de 

culpabilidade, de extinção de punibilidade, bem como não logrou êxito em 

demonstrar a atipicidade do fato. Portanto, indefiro o pedido de absolvição 

sumária.

 No tocante ao pedido de rejeição da denúncia, verifico que a denúncia 

atendeu os requisitos dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, 

motivo pelo qual, existente a justa causa para o exercício da ação penal, 

indefiro o pleito da defesa.

Assim, designo para o dia 23 de agosto de 2018, às 15h:30min, a 

audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e 

interrogatório do réu.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação.

Intimem-se o réu e seu advogado constituído.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública (vítima).

Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de abril de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 519641 Nr: 24272-79.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES P. FREITAS - 

OAB:, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 519641

VISTOS ETC

Trata-se de pedido de Divórcio cumulado com guarda e alimentos ajuizada 

por FERNANDA MENDES PEREIRA em face de SIDIVALDO GUIMARÃES 

FREITAS DOS SANTOS, conforme fatos narrados na inicial de fls. 04/07.

 Com a inicial foram juntados os docuemtnos de fls. 08/15.

 Decisão inicial determinando a designação de audiência de conciliação, 

arbitramento de alimentos provisórios e guarda do menor, com as 

realização de estudo psicossocial com as partres (fls. 17 e verso).

Termo de guarda provisória às fls. 18.

 Manifestação da autora informando o desinteresse na audiência de 

conciliação (fls. 19/20.

 Manifestação do Defensor Público pugnando que a parte autrora 

apresente proposta de acordo nos autos (fls. 21/verso).

 Manifestação da parte autora informando a inexistência de acordo (fls. 

22).

 O requerido constituiu advogado, conforme se vê as fls. 23/24.

 É O RELATÓRIO

 DECIDO

Analisando os autos, evidencio que há existência de questões 

incontroversas e aptas ao julgamento de mérito, quais sejam: a dissolução 
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do casamento com a decretação do divórcio entre e o nome da cônjuge 

varoa.

No tocante aos alimentos do filho menor, a guarda e o exercício do direito 

de visitas em favor do genitor, deverá prosseguir com a citação do 

requerido e a designação de audiência de conciliação.

 De acordo com o NCPC é permitido ao Juiz proceder ao julgamento 

antecipado parcial da lide, se preenchidos os requisitos do art. 356, 

incisos I e II, prosseguindo o processo apenas em relação ao pedido que 

depende de produção ulterior de provas.

Dispõe o art. 356, do NCPC:

Art. 356 – O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles:

I – mostrar-se incontroversos;

II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.”

Sobre a possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito, 

colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTOANTECIPADO 

PARCIAL DE MÉRITO. PEDIDO INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA. 1. A 

técnica de julgamento antecipado parcial de mérito trouxe agilidade à 

resolução das demandas que não necessitem de maiores dilações, ou 

quando a parcela dos pedidos formulados se mostrar incontroversa. 2. A 

decisão que julga antecipadamente parcela do pedido tem, após a 

preclusão, o conteúdo acobertado pela coisa julgada material, 

revestindo-se de caráter definitivo. 3. O dispositivo condito no artigo 356 

do Código de Processo Civil é aplicável em caso de pedido incontroverso, 

o que não ocorreu nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70070760475, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 

29/11/2016)

Desta forma, passo a proceder ao julgamento antecipado parcial de mérito, 

nos termos do art. 356, I e II do NCPC, relativo a dissolução do casamento 

com a decretação do divórcio entre e o nome da cônjuge varoa.

Com a alteração da Constituição da República pela Emenda nº 66/10, é 

possível julgar antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil), uma vez que não há mais o requisito temporal para 

decretar o divórcio, restando necessário apenas demonstrar a condição 

de casada, o que foi comprovado.

 Assim, nada poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, 

nem mesmo a discordância do outro, uma vez que se trata de direito 

potestativo, que pode ser exercido pela simples declaração de vontade do 

seu titular, o que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual não há 

necessidade sequer de proceder à citação do requerido referente ao 

divórcio.

 Quanto ao nome da autora, à luz do art. 1.571, § 2º, do Código Civil, é 

facultado ao cônjuge manter o nome de casado, sem exceções, haja vista, 

que o nome constitui direito personalíssimo (Código Civil, art. 11) ou da 

personalidade.

 Entretanto, a petição inicial foi enfática no sentido de que a autora voltará 

a usar o nome de solteira. Assim, o sobrenome do requerido, incorporado 

ao nome da requerente pode ser retirado ante a própria vontade da 

autora.

Dessa forma, a autora voltará a usar o nome de solteira, ou seja, 

FERNANDA MENDES PEREIRA .

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, por meio do divórcio, 

desconstituir o casamento havido entre as partes FERNANDA MENDES 

PEREIRA FREITAS e SIDIVALDO GUIMARÃES FREITAS DOS SANTOS, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, referente apenas 

ao pedido de divórcio e nome da autora.

 Passa a requerente usar o nome de solteira, ou seja, FERNANDA MENDES 

PEREIRA .

Expeça-se o mandado de averbação ao 2º Serviço Notarialç e Registral da 

Comarca de Várzea Grande/MT, acerca do divórcio decretado, 

consignando no local onde pede o trânsito em julgado, a expressão “tutela 

antecipada”, devendo constar que a autora voltará a usar o nome de 

solteira, ou seja, FERNANDA MENDES PEREIRA, bem como que as partes 

são beneficiarias da justiça gratuita.

 Expeça-se, também, carta de intimação ao requerido – para o endereço 

declinado na procuração de fls. 24 – com cópia da sentença, para 

conhecimento.

Nos termos do art. 356, §2º, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença parcialmente de mérito proferida, relativo ao divórcio.

 No tocante a designação de audiência conciliatória referente aos 

alimentos, guarda e regulamentação de visitas, muito embora a parte 

autora tenha manifestado seu desinteresse na audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334, §5º do CPC, a parte ré deverá manifestar o 

desinteresse na autocomposição por petição.

 Dessa forma, uma vez que o réu constituiu advogado as fls. 23/24, 

determino a citação do requerido, no endereço constante no instrumento 

de procuração (fls. 24), para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o 

intersse ou desinteresse na realização da audiência de conciliação que 

deverá ser expressamente indicado pela parte ré, bem como da decisão 

proferida as fls. 17 e verso, com urgência.

 Ressalte-se que a audiência apenas não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual ou quando a matéria em litigio não admitir a autocomposição 

(art, 334, §4º, I e II do CPC).

 Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 18 de junho de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007011-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO INACIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007011-84.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: RENATO INACIO DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, promovida por OMNI FINANCEIRA S/A, em face de 

RENATO INACIO DE SOUZA, partes devidamente qualificadas nos autos. É 

o relatório. Decido. 2. Analisando os autos, observo que tramitam neste 

juízo duas (02) ações que guardam entre si identidade entre as partes, 

causa de pedir e pedido, sendo certo, ainda, que o feito de n°. 

1007010-02.2017.8.11.0002 fora distribuído em primeiro lugar. 3. Nesse 

passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do Código de Processo Civil definem o 

instituto da litispendência, que nada mais é do que a identidade entre os 

três (03) elementos da ação. 4. Sendo assim, havendo identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, ao passo que tanto naqueles autos como 

nesse o requerente pretende a obtenção do crédito descrito nos autos, 

imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência. 5. Essa inteligência, 

aliás, encontra amparo no seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ALEGADA PELA APELADA. 

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

(ARTIGO 485, V, CPC). - Considerando a existência de manifesta 

identidade de partes, pedidos e de causa de pedir exsurge a relação de 

litispendência entre as Ações na forma do art. 337, §§ 1º, 2º e § 3º do 

CPC. - (...)Recurso conhecido, preliminar de litispendência alegada pela 

Apelada nesta fase recursal acolhida no que concerne à extinção do feito 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. V do CPC. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª 

Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 

conhecer e julgar extinto sem resolução de mérito, nos termos do voto da 

Relatora. (TJCE – AP 01514205120168060001 – 1ª Câmara Direito Privado 

– Relatora Vera Lucia Correia Lima, Publicação 14/12/2016).” 6. Vale 

ressaltar, que o juiz conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme 

se depreende da leitura do Artigo 485, §3º do CPC. 7. Portanto, diante da 

ocorrência da litispendência, julgo extinto o presente sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 8. Custas 

pagas na distribuição, sem condenação da verba honorária, à vista de 

insubsistir contenciosidade. 9. Transitada em julgado, arquivem-se os 
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autos. 10. P. I. C. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003639-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA LETICIA MATSUOKA ARRABAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 418741 Nr: 21392-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIZO PATRICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a Intimação da parte Requerente, em 05 (cinco)dias, para que se 

manifeste acerca da carta precatória devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 415588 Nr: 19635-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 402534 Nr: 12696-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE CORREA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT, JOÃO BARBOSA - OAB:4246/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que em cinco dias, proceda o depósito 

corretamente da diligência do Oficial de Justiça no valor de 33,18, no 

bairro Canelas em Várzea Grande, 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): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 414832 Nr: 19264-92.2015.811.0002

 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: LYGIELLE SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o teor da manifestação das partes em fls. 68/75, verifico 

que, por ora, que não há possibilidade de homologação do acordo, vez 

que não consta nos autos o instrumento procuratório outorgando poderes 

à patrona Roberta Beatriz do Nascimento, esta, responsável pela 

assinatura digital da minuta de acordo.

2. Isto posto, concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para que tome 

as providências que julgar necessárias, a fim de viabilizar a homologação 

do acordo extrajudicial supracitado.

3. Às providencias.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 28989 Nr: 7036-13.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SOUZA DE OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:SP 140.500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a Intimação da parte Requerente, em 05 (cinco)dias, para que se 

manifeste acerca da carta precatória devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 420808 Nr: 22423-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça parcialmente cumprida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 78023 Nr: 778-11.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 
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1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 274562 Nr: 17541-77.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JULIANO SERGIO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED MOTORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 12/06/2018, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10274, de 13/06/2018 e publicado no dia 

14/06/2018, não constou o nome do patrono da parte Requerente, que 

aportou ao feito, em fls. de nº 364, desse modo, remeto a nova intimação 

para que, este, manifeste , no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 418586 Nr: 21320-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA M. MONTOVANI EIRELI - ME, MARIA 

MONTEIRO MONTOVANI, CIBELE APARECIDA MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298332 Nr: 18860-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que houve a substituição processual, 

sendo admitida no polo ativo da ação, a cessionária, Rio Tibagi Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros, conforme requerido (fls. 76).

2. No entanto, tendo em vista a cessão de créditos efetivada e, em razão 

de pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do 

Brasil, constato que a nova exequente é entidade desprovida da natureza 

de instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

3. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 403484 Nr: 13162-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO RAMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITIBANK S/A

 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: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MADALITI - OAB:17209-A

 Vistos.

1. Trata-se de Açãoe de Consignação em Pagamento c/c Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por EUGENIO 

RAMOS RODRIGUES em face do CITIBANK S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor do 

requerido, mediante alvará, comunicando-se a parte, pessoalmente, 

acerca das transferências realizadas.

5. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

6. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se 

do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290307 Nr: 9913-03.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, intime-se o requerido Expressão Comércio e Distribuidora De 

Alimentos Ltda - Epp, abrindo vista à Defensoria Pública, para que se 

manifeste nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando que sua 

inércia incorrerá em concordância tácita.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301426 Nr: 22168-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 Vistos.

..

1. Cumpra-se o item 3 da determinação de fls.173.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453931 Nr: 13604-83.2016.811.0002
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMERSON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:OAB/MT 19040-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o feito fora sentenciado e não havendo outras 

medidas a serem tomadas, certifique-se o trânsito e julgado e arquivem-se 

os autos.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406905 Nr: 15076-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIRENY DA SILVA BARBOSA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 485, §4º, do CPC, intime-se o requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de desistência 

do autor, consignando que seu silêncio importará em concordância tácita.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301581 Nr: 22332-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CARDOSO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos e condeno o requerido a 

restituir à autora o veículo sub judice no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

ou seu equivalente em dinheiro no valor de R$-52.709,57 (Cinquenta e dois 

mil, setecentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) (CPC/1973 – art. 

904), pelo que RESOLVO o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do 

Código de Processo Civil. Finalmente, ressalvo, desde já, ao requerente a 

utilização da faculdade contida no art. 906, do Código de Processo 

Civil/1.973. 15. Condeno o requerido ao pagamento das despesas, custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, (CPC, 

art. 85), ficando, todavia, inexigível a sua cobrança pelo prazo de 05 

(cinco) anos, em razão da gratuidade processual que ora defiro ao 

requerido (CPC, art. 98, § 3º).16. Ciência à Defensoria Pública.17. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.18. P. I. C.19. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306423 Nr: 2209-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CEZAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 5 dias para que o autor informe se realizou a 

devolução do veículo ou realizou o depósito do valor da venda ou da 

tabela FIPE, conforme determinado no item da sentença de fls. 49/49-v.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305008 Nr: 641-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CALDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DAYDAME PEDROSO 

RENNÓ - OAB:, VALDIR CALDEIRA DA SILVA - OAB:

 Vistos.

.

1. Concedo à requerida, na pessoa de sua patrona, o prazo de 05 (cinco) 

dias para que aponha sua assinatura junto à peça de defesa (fls. 45/93), 

sob pena de desentranhamento da contestação ofertada.

3. Uma vez cumprido tal ato, venham-se os autos conclusos para análise 

do pedido de julgamento antecipado do feito.

4. Adotando novo entendimento no tocante ao comparecimento 

espontâneo do devedor nos autos, em sede de contestação, retifico o item 

2 da decisão de fls. 146 para o fim de receber a contestação 

apresentada, desde que cumprido o item 1 desta decisão.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320325 Nr: 16714-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Vistos.

1. Considerando o julgamento do Agravo de Instrumento interposto, passo 

a análise do pedido do autor em fl. 322.

2. Pois bem. A vista da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, o prosseguimento da ação de Busca e Apreensão é a 

medida que se impõe.

3. Expeça-se o mandado de busca e apreensão a ser cumprido no 

endereço da exordial, em deferimento do pedido do autor.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440125 Nr: 6868-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS CLEYTON DA CONCEICAO 

PARDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 
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OAB:19028

 Vistos.

1. Defiro o pedido do autor e passo a realizar a baixa da restrição judicial 

no prontuário do veículo indicado nos autos, através do sistema RENAJUD, 

conforme extrato em anexo.

2. No mais, certifique-se o eventual decurso de prazo para apresentação 

de defesa pela parte requerida.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282162 Nr: 921-53.2012.811.0002

 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: FREDERICO AUGUSTO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER BSTISTA GOMES 

NASCENTE JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208-A/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o autor não juntou aos autos a 

minuta do acordo firmado entre as partes.

2. Desta forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao autor, para que 

cumpra com rigor a determinação de fls. 234 ou manifeste seu interesse 

no prosseguimento do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 24121 Nr: 272-84.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCONTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA, SIDNEY PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Em atenção ao Princípio do Contraditório, concedo ao exequente o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca do pleito de fls. 

321 e documentos de fls. 321-verso/325.

2. Após, conclusos para deliberações pertinentes.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308631 Nr: 4592-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17980/A MT, RODRIGO FRASSETO GÓES - 

OAB:17981A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela cessionária 

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL1 em 

face de Isaias Batista Gomes, ambos devidamente qualificados nos autos, 

visando à apreensão do bem descrito na exordial.

2. Às fls. 79 fora determinada a intimação do autor, na pessoa de seu 

patrono, para requer o que entendesse necessário, considerando a busca 

de endereço realizada pelo sistema INFOJUD (fls. 80).

3. Em razão da sua inércia (certidão de fls. 81), expediu-se carta de 

intimação pessoal do autor para que desse regular prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção (fls. 82).

4. Todavia, apesar de intimado pessoalmente (AR de fls. 83-verso), o 

autor quedou-se inerte, consoante o teor da certidão de fls. 83.

5. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

6. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos. Dê-se baixa junto ao 

sistema Renajud em caso de eventual restrição realizada por este juízo.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

 9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P.I.C.

11. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 425620 Nr: 24943-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMIO CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO HONDA S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de TOMIO CIA LTDA 

ME, também qualificada, visando à apreensão do bem descrito na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 66).

3. Em razão da sua inércia (fls. 67), expediu-se carta de intimação pessoal 

do autor para que desse prosseguimento no feito sob pena de extinção 

(fls. 68).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos (fls. 69), não podendo o feito 

ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

 8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P.I.C.

11. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346218 Nr: 12780-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MACIEL ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 
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BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, em desfavor de MILTON MACIEL 

ROCHA, ambos qualificados, requerendo a apreensão do bem descrito 

nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça (fls.87).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção (fls.88).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265585 Nr: 5185-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - OAB:

 Vistos.

1. Ciente do pedido do autor em fl. 109, todavia, denoto que não assiste 

razão, vez que consta nos autos em fl. 96 o cadastramento do patrono do 

autor em sede de recurso. Consigno ainda, que este Juízo buscou junto ao 

DJE edição nº 10206 e fora constatada a existência do nome do patrono 

do autor na publicação. Por estas razões, INDEFIRO o pedido retrocitado.

2. Concedo às partes o prazo de 5 dias para que pugnem pelo que 

entenderem necessário.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420451 Nr: 22238-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY DE SOUZA E SILVA, JOSUEL 

PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a penhora dos veículos 

indicados na consulta realizada por meio do sistema Renajud (fls. 60/62).

2. Em análise aos extratos, observo que os veículos indicados são objetos 

de alienação fiduciária.

3. Para apreciação do pedido do exequente, necessário se faz, 

primeiramente, saber quem são os credores fiduciários dos veículos, a fim 

de se obter informações sobre eventual crédito do executado junto àquela 

instituição, já que, somente com a quitação do contrato dos veículos é que 

será possível aferir tal situação.

4. Assim, considerando a inexistência de informações sobre o credor 

fiduciário, deixo de acolher, por ora, o pedido de fls. 64.

5. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário para o deslinde da ação. Em caso de inércia, 

intime-se o exequente pessoalmente, para em igual prazo, dar andamento 

útil ao feito, sob pena de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280806 Nr: 24732-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JOÃO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 Vistos.

1. Ciente da petição do autor em fl. 194.

 2. Pois bem. Considerando a situação ocorrida nos autos, determino a 

imediata expedição de alvará dos valores depositados em fls. 194/195 em 

favor da instituição financeira, na conta informada na petição supracitada.

2. Após, em nada mais havendo, arquivem-se os autos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374247 Nr: 22503-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 5 dias para que o autor informe se realizou a 

devolução do veículo ou depositou o valor da venda ou da tabela FIPE, 

conforme determinado no item 6 da sentença de fls. 40/40-v.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3116 Nr: 531-79.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRENTO JR SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Trento JR 

Supermercado Ltda, alegando suposta CONTRADIÇÃO na sentença de fls. 

302. (...) 11. Nessas condições, o presente RECURSO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS há que ser de todo rejeitado, uma vez que incorrem 

quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua utilização, nos termos 

do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 12. Posto isso, CONHEÇO do 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHE provimento, 

mantendo a r. sentença em todos os seus termos. 13. Ocorrendo o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Do contrário, em 

caso de recurso, façam-se conclusos. 14. Às providências. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315946 Nr: 12300-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GONÇALVES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão 

convertida em ação de Execução de Titulo Extrajudicial em face de DANIEL 

GONÇALVES QUEIROZ, também devidamente qualificado, visando o 

recebimento da quantia informada na exordial.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 535671 Nr: 7627-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

E TRANSPORTES LTDA EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON, 

SEBASTIÃO NUNES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, posto que preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC).

 3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão.

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III do CPC (julgamento 

antecipado ou designação de audiência).

5. DEFIRO aos embargantes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

 6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 225167 Nr: 5362-82.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MENDES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/ OAB PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o depósito do valor do veículo pelo autor, e, que o 

requerido encontra-se em lugar incerto e não sabido, a fim de que a parte 

requerida possa ter ciência do depósito efetuado, expeça edital de 

intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, dando-lhe conhecimento do 

depósito judicial no valor de R$ 21.386,16 (vinte e um mil, trezentos e 

oitenta e seis reais e dezesseis centavos), para, querendo, vir aos autos 

no prazo de 5 (cinco) dias exercer seu direito.

2. Ultrapassado o prazo, sem manifestação, remetam-se os autos ao 

arquivo até manifestação da parte interessada.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3229 Nr: 219-69.1996.811.0002

 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): ARI MARINHO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA NUCIA DE MARCHI - 

OAB:1569-E/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:2.090/MT

 Vistos.

..

1. Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do pedido de extinção do autor, consignando que seu silêncio 

importará em concordância tácita.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352591 Nr: 17735-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Roberto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MG65.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439674 Nr: 6607-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MIASHIRO ARAUJO - ME, RODRIGO 

MIASHIRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que não houve sequer tentativa de 

citação dos executados, eis que, de acordo com o teor da certidão de fls. 

37, o Sr. Oficial de Justiça não encontrou a numeração indicada nos autos 

(nº 58).

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação dos executados.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264689 Nr: 4495-21.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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 CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONES EVALDO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando a tentativa frustrada de efetuar a citação do requerido, 

tendo em vista que o feito não pode aguardar indefinidamente, remetam-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308724 Nr: 4688-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE P. SANTOS - 

OAB:14232

 Vistos.

1. Em análise aos autos, observo que o requerido foi citado na ação de 

conhecimento por meio de edital, tendo sido declarado revel e nomeado 

curador especial para sua defesa, na pessoa do representante da 

Defensoria Pública Estadual.

2. Considerando o que dispõe o art. 513, § 2º, IV, do CPC, determino que 

se expeça edital de intimação ao devedor, com prazo de vinte dias, afim 

de que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe foi imposta, no prazo 

de quinze dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

previstas no art. 523 do CPC.

3. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 4. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, intime-se o autor 

para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha com o atual valor da 

dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios acima descritos.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437930 Nr: 5646-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKO GONCALO RODRIGUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, convertida em Execução de 

Título Extrajudicial, proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de MAYKO GONCALO 

RODRIGUES MIRANDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça (fls.55).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção (fls.56).

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 234512 Nr: 14465-16.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208/0, Diego de Almeida Vargas Nunes - 

OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a citação via edital, tendo 

em vista a não localização da parte (fls. 114/115 e 119).

2. Pois bem. Compulsando os autos, não verifico presente as 

circunstâncias autorizadoras para a realização da citação por edital, 

considerando o disposto no art. 256, § 3º do CPC.

3. Desta forma, indefiro o pedido de reconsideração da decisão de fls. 112 

e, por consequência, indefiro o pedido de citação do executado, por edital.

4. Manifeste-se o exequente no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário para o prosseguimento do feito.

 5. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para promover o andamento do feito, em igual prazo, sob pena de extinção 

e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º).

 6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349114 Nr: 15140-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBEM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME, 

CLAUDIO DALBEM, CELEIDA CRISTINA DE ARAUJO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, TALLITA JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 17.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se a manifestação do exequente/embargado nos autos em 

apenso.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294868 Nr: 15039-34.2012.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO & GOMES LTDA ME, MAURO 

ANGELO, EDMILSON GOMES, MARLA MÔNICA FAGUNDES CARDOSO, 

ELAINE CRISTINA MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O, SERVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 12. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 
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na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar os requeridos 

ANGELO & GOMES LTDA-ME, MAURO ANGELO, MARIA MONICA 

FAGUNDES CARDOSO, EDMILSON GOMES e ELAINE CRISTINA 

MANZANO, qualificados nos autos, ao pagamento de R$- 130.084,96 

(cento e trinta mil, oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), 

devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir do 

inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. 13. Custas pagas na distribuição. 

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual, que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.14. Ciência 

à Defensoria Pública Estadual.15. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com as baixas e cautelas necessárias.16. P. I. C.17. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301061 Nr: 21760-02.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CEZAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329200 Nr: 25515-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIL EULALIA ORMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601

 Vistos.

1. Uma vez efetuado o depósito do valor da venda do veículo, pelo autor, 

e, ainda, considerando que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, 

determino que se expeça mandado de intimação ao requerido, dando-lhe 

conhecimento do depósito judicial no valor de R$ 32.506,47 (trinta e dois 

mil, quinhentos e seis reais e quarenta e sete centavos), referente à 

venda extrajudicial do veículo apreendido, a fim de que, querendo, venha 

aos autos no prazo de 10 (dez) dias para requerer o levantamento da 

referida importância.

2. Caso reste negativa a diligência, expeça-se edital de intimação, com 

prazo de 20 (vinte) dias, publicando-se o mesmo junto ao Diário da Justiça 

Eletrônico.

3. Findo o prazo, sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo até 

manifestação da parte interessada.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 254847 Nr: 13047-09.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NAVARRO VIEIRA, CLEBER JUPIRARI 

NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS CORRÊA DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 8690, MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - 

OAB:17461/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Execução proposta por BANCO CNH CAPITAL S/A em desfavor de 

SÉRGIO NAVARRO VIEIRA e CLEBER JUPIRARI NAVARRO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes vieram aos autos informar que o acordo fora integralmente 

cumprido, requerendo a extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, JULGO EXTINTO 

o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Considerando o acordo celebrado, procedo ao desbloqueio dos valores 

tornados indisponíveis.

5. Custas e honorários conforme pactuado.

6. P.R.I.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317469 Nr: 13828-26.2013.811.0002

 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: JOSE VIRGILINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS- 7161

 31. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC para 

condenar a requerida a restituir o Valor Residual Garantido Antecipado - 

VRG, devidamente corrigido pelo INPC a partir da cada um dos 

pagamentos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional com incidência a partir da citação, cuja quantia 

deverá ser buscada na liquidação da sentença, nos termos da 

fundamentação.32. Em razão da sucumbência recíproca entre as partes, 

(CPC, art. 86), condeno-as ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º), na proporção de 50 % para cada um, 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança do autor em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.33. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.34. P.I.C. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318562 Nr: 14957-66.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.610-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A

 38. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o 

autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, 

inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em 

favor do autor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.39. Transitada em 

julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283014 Nr: 1836-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON, 

SEBASTIÃO NUNES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se a manifestação do exequente/embargado nos autos em 

apenso.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93105 Nr: 2712-67.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIO DOS ESTABELECIMENTOS DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MARQUES VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Yegros Pereira - 

OAB:8574, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT

 Vistos.

1. Defiro o requerimento de fls. 160/161.

2. Entretanto, providencie o exequente, inicialmente, a averbação da 

penhora levada a efeito nos autos (fls. 91), junto ao registro imobiliário 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou termo, 

independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 844 do CPC.

3. Na sequencia, expeça-se novo mandado de avaliação do bem imóvel 

penhorado, e, sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) 

dias.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239927 Nr: 1253-88.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA HETZEL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a carta de intimação fora expedida 

para o endereço indicado nos autos pela própria parte autora. Todavia, 

houve a devolução do AR em razão do motivo “mudou-se” (fls. 96).

 2. Pois bem. Comungo do entendimento de que é dever da parte manter 

seus dados atualizados, até por questões de celeridade processual, de 

modo que a intimação enviada em seu endereço presume-se como válida, 

a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC.

3. Desta feita, reputo como válida a intimação do autor.

4. Certifique-se eventual decurso do prazo sem manifestação da parte 

autora.

5. Após, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322113 Nr: 18537-07.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. Trata-se de requerimento de liquidação de sentença formulado por 

Rosimeire Gomes do Nascimento (fls. 230/234).

2. O requerido, por sua vez, requer seja a parte autora intimada para 

apresentar a liquidação de sentença, de acordo com a condenação 

imposta (fls. 237).

 3. Pois bem. Considerando que a arte autora é hipossuficiente, bem como, 

que a instituição financeira possui os meios necessários para a 

adequação do contrato, determino a intimação do banco requerido para 

que, no prazo de 20 dias, proceda a liquidação de sentença nos moldes 

proferidos às fls. 134/136, apresentando os devidos cálculos.

4. Após a juntada dos cálculos, intime-se a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

necessário.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290028 Nr: 9597-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM 

LTDA, RODRIGO TADEU REZENDE DE SOUZA, ANDERSON CARDOSO DE 

SOUZA, LUZIA DA SILVA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que fora nomeado curador especial aos 

executados citados por edital.

2. Os autos foram remetidos à Ilustre Defensora Pública que apresentou 

defesa, conforme se vê às fls. 130/150.

3. Contudo, em se tratando de Ação de Execução, necessário se faz a 

apresentação dos embargos à execução em ação autônoma, nos termos 

prescritos no art. 914 e seguintes do CPC.

4. Ademais, nota-se que referida peça não preencheu os requisitos 

iniciais do pedido inicial no tocante ao valor da causa, conforme prevê o 

art. 319, inciso V do CPC.

5. Desta feita, determino o desentranhamento do pedido de fls. 130/150 e 

sua entrega, mediante recibo à ilustre representante da Defensoria Pública 

para que adeque o pedido aos moldes consignados, distribuindo-o na 

forma do art. 914 do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341282 Nr: 8930-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA PASCOA FRAGOZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor, a fim de sanar a irregularidade que impede o 

prosseguimento do feito, devendo depositar o valor da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor, para 

promover o andamento do feito, em igual prazo, sob pena e extinção e 

arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

 3. Às providências.

.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 277119 Nr: 20644-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CARVALHO TAPAJOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:OAB/MT-6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 42. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, somente para reduzir a taxa de juros moratórios ao patamar de 1% 

ao mês.43. Considerando que a autora decaiu na maior parte de seus 

pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

ficando, todavia, inexigível a sua cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida ao autor (CPC, art. 98, § 3º).44. Transitada em 

julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.45. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 261652 Nr: 795-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico a irregularidade de representação da 

parte executada, eis que ausente o instrumento de procuração.

2. Assim, suspendo o feito e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que 

o executado regularize sua representação processual, nos termos do art. 

76 do Código de Processo Civil.

3. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 248904 Nr: 8470-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ARGEU PEREIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S.A ARRE. 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOADAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação Revisional de Contrato em fase de cumprimento de 

sentença onde o requerido, em petição de fl. 216/217, pugnou pela 

expedição de alvará dos valores incontroversos, para abatimento do saldo 

devedor e, em petitório de fl. 218, informa o depósito dos honorários de 

sucumbência, trazendo comprovante conforme se vê em fl. 219.

2. Em decisão de fl. 221, fora deferida a expedição de alvará para o 

levantamento dos valores incontroversos em favor do requerido, bem 

como se intimasse o autor para manifestar acerca dos valores 

depositados a titulo de honorários de sucumbência.

3. Em fl. 222, fora expedido o alvará dos honorários em favor da própria 

instituição financeira.

4. O patrono do autor, em petição de fls. 224/225, informou o equivoco na 

expedição do alvará, pugnando pelo cancelamento e a expedição em seu 

favor.

5. Em fls. 226/228 o autor compareceu aos autos pugnando pela 

liquidação da sentença.

6. Pois bem. Sem maiores delongas verifico que assiste razão o patrono 

do autor em sua petição de fls. 224/225, todavia, diante da impossibilidade 

no cancelamento do referido alvará, entendo por bem acolher o valor 

levantado como parte do valor incontroverso de que a instituição 

financeira faz jus.

7. No mais, a fim de sanar o equivoco cometido e que o patrono do autor 

não tenha maiores prejuízos, determino para que a senhora Gestora 

expeça novo alvará, nos mesmos valores do alvará de fl. 222, tendo como 

dados para transferência os constantes em petição de fls. 224/225.

8. Por ora, torno sem efeito o item 1 da decisão da fls. 221, que determinou 

a expedição dos valores incontroversos, vez que pendente da liquidação 

da sentença nos autos.

9. Intime-se a instituição financeira para que no prazo de 20 dias proceda 

a liquidação de sentença/adequação do contrato nos moldes proferidos na 

sentença de fls.. 115/118, apresentando os devidos cálculos.

10. Com a resposta, intime-se o autor para que no prazo de 5 dias pugne 

pelo que entender necessário.

11. Após, conclusos.

12. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 238130 Nr: 17806-50.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAILDO DA COSTA SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSOWSKI JUNIOR - OAB:MT- 

16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias (fls. 81).

2. Quanto ao tema, é cediço que se admite a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921, III, CPC, somente quando o executado, 

devidamente citado, não possuir bens penhoráveis, o que não ocorre no 

caso em exame.

3. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

4. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

5. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exequente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 6. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

exequente manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 7. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 274463 Nr: 17418-79.2011.811.0002

 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): STAR COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8194A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que no prazo de cinco dias, pague a diligência do 

Oficial de Justiça no Bairro Centro Norte em Várzea Grande, na conta 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 535664 Nr: 7620-50.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALBEM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME, CLAUDIO 

DALBEM, CELEIDA CRISTINA DE ARAUJO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Com a devida habilitação do Advogado da parte Embargada, procedo a 

seguinte intimação a parte Embargada, conforme a decisão de fls. 23: 

"Vistos (...) Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, 

do CPC)(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418005 Nr: 20989-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA MOLINA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Considerando não haverem pendências nos autos, remeta-os ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 434119 Nr: 3505-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANA DE JESUS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Considerando o não conhecimento do Agravo de Instrumento, conforme 

decisão que aportou ao feito em fls. 113/114-v, o prosseguimento do feito 

é a medida a ser tomada.

2. Concedo ao autor o prazo de 15 para, querendo, apresentar sua 

impugnação.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 77871 Nr: 646-51.2005.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DANHONI & CIA LTDA, ANTENOR DANHONI, 

ANA ELZA DANHONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6.770, NAJILA 

PRISCILA FARHAT - OAB:MT 6.770

 Vistos.

1. Ciente das manifestações do autor em fls. 207 e 209.

2. Pois bem. Compulsando os autos verifico que a decisão de fls. 160/161 

determinou a expedição de oficios para solicitar informações acerca do 

óbito do requerido Antenor Danhoni, sendo que o patrono do autor retirou 

os oficios para protocolamento, conforme se vê em fls. 165/166, todavia, 

não há noticias nos autos do protocolamento ou da eventual resposta da 

solicitação.

3. Desta maneira, a fim de que o processo tome o seu regular 

prosseguimento, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que preste as 

informações que julgar necessárias acerca da protocolização dos oficios.

4. Após, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007011-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO INACIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007011-84.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: RENATO INACIO DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, promovida por OMNI FINANCEIRA S/A, em face de 

RENATO INACIO DE SOUZA, partes devidamente qualificadas nos autos. É 

o relatório. Decido. 2. Analisando os autos, observo que tramitam neste 

juízo duas (02) ações que guardam entre si identidade entre as partes, 

causa de pedir e pedido, sendo certo, ainda, que o feito de n°. 

1007010-02.2017.8.11.0002 fora distribuído em primeiro lugar. 3. Nesse 

passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do Código de Processo Civil definem o 

instituto da litispendência, que nada mais é do que a identidade entre os 

três (03) elementos da ação. 4. Sendo assim, havendo identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, ao passo que tanto naqueles autos como 

nesse o requerente pretende a obtenção do crédito descrito nos autos, 

imperioso reconhecer a ocorrência da litispendência. 5. Essa inteligência, 

aliás, encontra amparo no seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ALEGADA PELA APELADA. 

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

(ARTIGO 485, V, CPC). - Considerando a existência de manifesta 

identidade de partes, pedidos e de causa de pedir exsurge a relação de 

litispendência entre as Ações na forma do art. 337, §§ 1º, 2º e § 3º do 

CPC. - (...)Recurso conhecido, preliminar de litispendência alegada pela 

Apelada nesta fase recursal acolhida no que concerne à extinção do feito 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. V do CPC. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª 

Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 

conhecer e julgar extinto sem resolução de mérito, nos termos do voto da 

Relatora. (TJCE – AP 01514205120168060001 – 1ª Câmara Direito Privado 

– Relatora Vera Lucia Correia Lima, Publicação 14/12/2016).” 6. Vale 

ressaltar, que o juiz conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme 

se depreende da leitura do Artigo 485, §3º do CPC. 7. Portanto, diante da 

ocorrência da litispendência, julgo extinto o presente sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 8. Custas 

pagas na distribuição, sem condenação da verba honorária, à vista de 

insubsistir contenciosidade. 9. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos. 10. P. I. C. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 
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Anexo I – Edital N. 002/2018/JIJ 
 

Candidatos(as) de Serviço Social Candidatos(as) de Psicologia 
Adriana Rezende Figueiredo Alessandra Messias de Almeida 
Aurenilce Lúcia Pinto Alexsandra Lourenço da Silva 
Clarice Graciete Ferreira da Silva Ana Paula Carvalho Rocha Ferrari 
Cleonirdes Reis Souza da Silva Anisia Ribeiro da Silva 
Clotilde Vieira dos Santos Anny Caroliny de Lima Rodrigues 
Cristiane Figueiredo da Silva Bianca Garcia da Silva 
Dartagnan da Silva Alves Pinto Charise Cristhiane Fernandes dos Santos 
Deusair Mendes Costa Mota Danielle Camarão Pereira 
Edilma Fátima da Silva Danielle Gaiva Caporossi 
Edilvane Ferreira de Jesus Danubia Bertan  
Ednea Rodrigues de Macedo Edna Máxima de Oliveira 
Failse Cidele da Silva Georgia Fabricia Felfili Fortes 
Franscisca de Paula Silva Bezerra Soares Graziela Pereira Belic 
Jakeline Eliane Silva Ingridy Ribeiro Folk 
Jaqueline Auxiliadora Figueiredo Jaenny Karoline da Silva Almeida Souza 
Jayna Luzia Arcanjo Lima Pulcherio Jandelyne Rafaela Pereira Pagnussott 
Joseany Luiza de Amorim Jussane Lima de Oliveira 
Josandra Carmona Mendes Larissa Cristina Alves Zimermam 
Jucélia Cândida Ribeiro Cruz Laura Simone Alonso Bueno 
Julliany Santos Ferreira Leticia dos Santos Paes  
Layde Fortunato Pereira  Marina Alves Fonseca 
Lidiane Patricia Ferreira e Silva Leite  Midiã Ferreira Pires Rodrigues 
Luciana Carmem da Silva Milena Moreira Ribeiro de Mello 
Márcia Rita Santos Mirelle Braga Tumelero 
Mariceli Alonso Bustamante Pamela Regina Moraes Daltro Porfirio 
Nathalia Alves Ribeiro Lemos Patricia Rodrigues Maciel 
Raquel Regina Pinheiro da Silva Raphaela Regina Mariano de Souza 
Rosil Venina da Fonseca Regina Margareth Calix 
 Renata Carrelo da Costa 
 Rodrigo José Santos de Andrade 
 Roseli Barreto Coelho Saldanha 
 Simone Azevedo Rodrigues 
 Sindia Laura do Prado Rodrigues 
 Sofia Maria Grossi Meira 
 Suelia Santana Nascimento Alderete 
 Telma Prates Azevedo Duarte 
 Thayane Pereira da Silva 
 Thayz Helena Gahyva Bezerra 
 Zelita Oliveira Ribeiro 
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